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Resumo 

Titulo: Rastreio aos factores de risco modificáveis da doença isquémica coronária no 
Concelho de Faro 
Autor: Ana Tomé 
Introdução: As doenças cardiovasculares (DCV) são a principal causa de morbilidade, e 
mortalidade prematura em Portugal e na Europa. A sua causa é multifactorial e a maior 
parte dos casos resultam de factores de risco modificáveis. O cálculo do RCVG, pretende 
ser uma estimativa da probabilidade de desenvolver DCV. Este estudo pretende identificar 
e caracterizar indivíduos em risco de desenvolver doença isquémica coronária e respectivos 
factores de risco modificáveis, no Concelho de Faro e determinar a sua prevalência e 
calcular SCORE global de risco cardiovascular 
Material e métodos: Estudo, observacional transversal, que incluiu um total de 601 
individuos, com idades entre os 40-64 anos de idade, residentes no concelho de Faro, 
inscritos no Centro de Saúde de Faro e que consistiu da avaliação da prevalência dos 
factores de risco modificáveis da doença isquémica coronária pela utilização de 
instrumentos específicos. 
Resultados e discussão: Foram incluídos 601 individuos de ambos os géneros.   Trata-se 
de uma população potencialmente menos literada e num contexto social, cultural, familiar e 
profissional que, eventualmente, condicionará o estilo de vida e opções em saúde. 55,9% 
dos indivíduos tem HTA; 42,4 % dos indivíduos tem valor de colesterol total elevado, 
compatível com dislipidemia (cut off de 200mg/dl); 50,9 % (cut off 190 mg/dl); 8,7% tem 
valores de glicemia compatíveis com diabetes; 19,8 são fumadores; 72,7% apresenta 
excesso de peso/obesidade; 37,6% dos indivíduos tem baixo nível de actividade física; 
20,1% dos indivíduos apresenta evidência de stress, ansiedade ou depressão, pela avaliação 
utilizando a EADS. Parece existir evidência de maior proporção de factores de risco entre 
os homens e uma proporção significativa de indivíduos com importantes factores de risco 
modificáveis em simultâneo. Mais de metade dos indivíduos tem 3 ou mais factores de 
risco em simultâneo, com o excesso de peso/obesidade, hipertensão e dislipidemia a serem 
os com mais comummente associados. 9,7% dos indivíduos tem risco entre 5-9% e apenas 
29,3% tem SCORE inferior a 1%. 
Conclusões: A elevada prevalência dos factores de risco modificáveis e a elevada 
proporção de indivíduos identificados com esses factores, e com risco moderado e alto de 
DCV, parece justificar uma atenção redobrada a esse nível e um planeamento dos cuidados 
de saúde ajustados e específicos para esta realidade. 
Palavras chave: Doença Cardiovascular, Doença Isquémica Coronária, Factores de risco, 
Risco Global Cardiovascular, prevalência 
 

Abstract 

Title: Screening for Modifiable Cardiovascular Risk Factors oj isquemic heart disease, in 
Faro District 

Author: Ana Tomé 

Introduction: Cardiovascular diseases are the leading cause of morbidity and premature 
mortality in Portugal and in Europe. The cause is multifactorial and in most cases 
results from modifiable risk factors. The global cardiovascular risk calculation is intended 
as an estimate of the likelihood of developing cardiovascular disease. This study aims 
to identify and characterize individuals at risk of developing ischemic heart 
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disease and their modifiable risk factors in Faro, and determine its prevalence as well as 
to calculate global cardiovascular risk SCORE. 
Methodology: This was a cross sectional observational study, which included a total of 
601 individuals, aged 40-64 years of age living in Faro, and enrolled atthe Health 
Centre of Faro. The prevalence of modifiable risk factors of disease ischemic heart was 
assessed once, after letter invitation, by the use of the following instruments (acrescentar os 
instrumentos). Data was analysed with (incluir testes estatisticos utilizados) 
Results and Discussion: We included 601 subjects of both genders. This is a potentially 
less literate population with a social, cultural and  family  contextwhich, may eventually 
constrain lifestyle and health choices. Almost sixty percent (55.9%) of the individuals have 
hypertension, 42,4% have high total cholesterol value, compatible with dyslipidemia, 8,7 % 
had blood glucose values compatible with diabetes, 19,8% are smokers, 72,7% are 
overweight or obese, 37,6% of individuals have low levels of physical activity, 20,1% of 
individual show evidence of stress, anxiety or depression, as assessed 
by using the DASS. There seems to be evidence of a greater proportion of risk factors 
among men and a significant proportion of individuals with major modifiable risk factores 
simultaneously. More than half of the studied individuals have three or more risk factors 
simultaneously, being excess weight / obesity, hypertension and dyslipidemia, the most 
commonly associated. Almost ten percent (9,7%) of the individuals have a risk between 5-
9% and only 29,3% has a SCORE less than 1%. 
Conclusion: The high prevalence of modifiable risk factors and the 
high proportion of individuals identified with these factors, and with moderate and high 
risk of CVD, appear to justify further attention at this level and planning of health 
care interventions specifically adjusted to this reality. 
Keywords: Cardiovascular disease, ischemic heart disease, Risk factors, Global 
cardiovascular risk, prevalence 
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PARTE I 

1 - Introdução 

As doenças cerebrovasculares e a doença isquémica cardíaca encontram-se entre as 

principais causas de morbilidade, invalidez e mortalidade em Portugal e são a terceira e 

quarta causas de anos de vida potencialmente perdidos e a principal causa de morte em 

ambos os sexos (DGS, 2004). Apresentam diferentes factores de risco, desencadeadores da 

doença. A redução do número de novos casos ou a sua progressão passa pela intervenção 

nesses factores. O Programa Nacional de Prevenção e Controlo das Doenças 

Cardiovasculares enuncia estratégias e identifica a necessidade de instrumentos 

informativos, normativos e de orientação técnica que permitam combater os principais 

factores de risco das doenças cardiovasculares, identificar e controlar os seus portadores 

(DGS, 2004). Da necessidade do conhecimento e identificação a priori desses factores, na 

população que nos rodeia, surge a motivação para este estudo, certos de que os factores de 

risco modificáveis, não deverão ser objecto de intervenção farmacológica apenas pela sua 

existência, mas sim, pela sua agregação (Santiago & Serra e Silva, 2003). 

Segundo a Direcção Geral da Saúde (DGS, 2006) e o Ministério da Saúde (MS, 

2010), dado o carácter multidimensional das Doenças Cardiovasculares (DCV) e as suas 

graves consequências para o cidadão, sociedade e sistema de saúde, é premente que sejam 

encaradas como um dos mais importantes problemas de saúde pública, se não o mais 

importante, que urge minorar. Implicam um grande consumo de recursos, tanto na 

prevenção como tratamento. Justifica-se por isso, um esforço dos gestores de saúde para 

uma correcta atribuição de recursos e profissionais de saúde para melhorar estes 

indicadores (Macedo & Rosa, 2010).  

Contribuir para o estudo da importância de uma intervenção baseada numa 

estratégia populacional integrada na promoção de estilos de vida mais saudáveis, surgem 

como um objectivo a concretizar.  

A integração em equipa de Reabilitação Cardíaca (RC) e Cárdio-respiratória, em 

contexto hospitalar reforçou o interesse pela área da prevenção da doença e promoção da 

saúde e contribuiu para o despertar de dúvidas, referentes ao papel de uma equipa 

multidisciplinar de profissionais de saúde e do fisioterapeuta em particular, numa fase em 

que a doença ainda não está identificada ou na sua identificação precoce. Este novo olhar 

para a importância da prevenção da DCV e promoção da saúde, incitou a uma reflexão 



Rastreio aos Factores de Risco Modificáveis da Doença Isquémica Coronária no Concelho de Faro 
 

 2 

sobre o impacto que a minimização do risco de desenvolver Doença Isquémica Coronária 

(DIC) poderá ter na saúde e bem-estar da população. 

À partida, e porque todas as orientações são no sentido de se intervir precocemente 

para se poder minimizar o número de novos casos, ou a gravidade desses novos casos 

(DGS, 2007), parece-nos de todo pertinente tentar conhecer melhor a população da área de 

influência do nosso hospital e do concelho de Faro em particular. Esse conhecimento vai 

permitir-nos assumir o papel preponderante de intervir antes da instalação da doença ou, 

de dar continuidade aos cuidados prestados na estabilização da doença aguda, intervindo na 

minimização de complicações, recidivas, incapacidade ou cronicidade, associada à 

DCV/DIC (prevenção secundária). 

Na verdade, os profissionais de saúde de modo individual ou colectivo estão numa 

posição privilegiada para contribuir significativamente para a prevenção e controlo da 

DCV. A World Confederation for Physical Therapy (WCPT) considera que, dado o 

número crescente de pessoas sedentárias, com diversas condições clínicas, onde se 

destacam as DCV, é imperativa a implementação de estratégias eficazes de promoção para 

a prática de exercício ao longo da vida (WCPT, 2007). 

É da responsabilidade de cada um dos profissionais de saúde e do fisioterapeuta em 

particular, como educador da saúde e especialista do movimento e da actividade física por 

excelência, intervir na comunidade e orientar para a prevenção da doença cardiovascular e 

promoção da saúde. Como especialistas do movimento e exercício, com um profundo 

conhecimento da patologia e seus efeitos sobre todos os sistemas, os fisioterapeutas são, na 

verdade, um dos elementos que constituem a Equipa de Saúde, com responsabilidade na 

promoção e educação para a saúde e prevenção da doença (Dec-Lei 564/99 de 21 

Dezembro). A realização deste estudo, no sentido em que pesquisa os diferentes factores 

de risco e risco de desenvolver DCV/DIC numa perspectiva geral e considerando que a 

abordagem preventiva deve ser multidisciplinar e abrangente aos diferentes factores em 

simultâneo, apresenta um carácter necessário e muito relevante para a população em causa 

e para o conhecimento epidemiológico dos factores de risco das DCV/DIC. 

Os diferentes factores de risco para a DCV e DIC apresentam, na sua génese 

alguma relação entre si e podem ser modificáveis através da adopção de comportamentos e 

estilos de vida mais saudáveis (DGS, 2006), onde se inclui a prática de actividade física. 

Existem na fisioterapia, diversas estratégias de gestão desses problemas e a prescrição e 
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orientação do exercício para condições fisiopatológicas específicas é uma das mais comuns 

(Jolliffe, Taylor & Ebrahim, 2000 e Taylor, Dodd, Shields, & Bruder, 2007).  

A promoção da prática regular de actividade física na escola, local de trabalho, 

actividades de lazer e após a idade de reforma é um objectivo importante da prevenção e 

pode mesmo melhorar o curso da DCV na Europa (EGCVDPCP, 2007). Daí, a 

importância da realização de estudos epidemiológicos que permitam conhecer a população 

ao ponto de se identificarem as principais necessidades de intervenção. Pelo cálculo do 

risco cardiovascular global pretendemos dar uma melhor estimativa do risco individual e ao 

mesmo tempo reflectir melhor as implicações dos serviços de saúde (Conroy et al., 2003). 

O estudo que aqui se apresenta insere-se na Unidade Curricular Trabalho de 

Projecto do 2º ano do Mestrado de Fisioterapia e Saúde Pública. Nasce do confronto de 

ideias apresentado anteriormente e pretende identificar e caracterizar indivíduos em risco 

de desenvolver doença isquémica coronária e respectivos factores de risco modificáveis, no 

Concelho de Faro. Especificamente, objectiva-se: 

 Determinar a prevalência de factores de risco para a Doença 

Cardiovascular/Doença Isquémica Coronária , na população do concelho de Faro.  

 Avaliar SCORE de risco total para a DIC. 

Este estudo não foi realizado anteriormente nesta população, pelo que é inovador 

na sua concepção e dinâmica criada para a sua realização, através da criação de parcerias 

com a ARS do Algarve, ACES Central, Centro de Saúde de Faro e Enfermeiros do Serviço 

de Cardiologia do Hospital de Faro. Consideramos que essas parcerias e todos os 

procedimentos necessários no planeamento do estudo e processo de recolha de dados, 

deram a este estudo, uma visibilidade e aprendizagem extra, para além do seu teor 

académico. Consideramos este aspecto muito positivo e enriquecedor no sentido em que 

permitiu a transposição de um trabalho académico para a realidade dos cuidados de saúde e 

população da região em que se inserem os investigadores. 

A forma como o estudo está apresentado pretende dar resposta às questões de 

investigação colocada e verificar as hipóteses de investigação que se relacionam com o 

facto de os factores de risco da DIC serem mais prevalentes nos homens e por isso esses 

apresentarem maior risco de DIC. 

Para concretizar os objectivos pretendidos e verificar as hipóteses colocadas, 

pretende-se fazer uso da melhor metodologia para estudos epidemiológicos.  
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Este relatório divide-se em quatro partes. A primeira parte inclui a introdução, as 

questões, objectivos e hipóteses que suportam o estudo e relevância do mesmo e o 

enquadramento teórico que o sustentam, assim como a apresentação do estado da arte, 

recomendações e orientações a nível nacional e internacional, que suportam a problemática 

do estudo. Na segunda parte é apresentada a metodologia do estudo, que inclui desenho do 

estudo, descrição da população, amostra do estudo, procedimentos e metodologias 

utilizadas para a recolha de dados. A terceira parte inclui a apresentação e discussão dos 

resultados. A quarta parte corresponde às conclusões do estudo, possíveis viés e limitações 

do mesmo e orientação para futuros trabalhos. 
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2 - Enquadramento teórico 

 
2.1 - Doença Cardiovascular e Doença Isquémica Coronária 

As doenças cardiovasculares (DCV) correspondem ao conjunto de doenças que 

afectam o aparelho cardiovascular (Goodman & Boissonnault, 1998). Incluem duas 

manifestações diferentes: o Acidente Vascular Cerebral (AVC) e a Doença Isquémica 

Coronária (DIC) (Ministério da Saúde/MS, 2010).  

Em Portugal as DCV são a principal causa de morte e de internamentos 

hospitalares e uma importante causa de morbilidade, incapacidade, invalidez e de anos 

potenciais de vida precocemente perdidos (DGS, 2003). 

Segundo os Indicadores Nacionais de Saúde de 2002, o número de anos perdidos 

por DIC/Síndrome Coronária Aguda (SCA) era, nos homens, de 22 327,5 e 5762,5 nas 

mulheres (DGS, 2005). Em 1999 representaram 39% de todos os óbitos observados (52% 

destes corresponderam a AVC e 22% a DC) (DGS, 2003). Contudo, nos últimos anos 

observou-se, uma tendência decrescente destes valores em todos os grupos etários (DGS, 

2006). No Inquérito Nacional de Saúde (INS) 2005-2006, refere-se que em Portugal 

continental 1,3 % da população tinha ou tinha tido um Enfarte Agudo do Miocárdio 

(EAM)/DIC (INSA & INE, 2009). No ano 2006, 12,2% do total de doentes saídos dos 

hospitais, estiveram internados por doença do aparelho circulatório e 32,23% faleceram por 

essas mesmas doenças. Destes óbitos 8% deveram-se a DIC (INSA & INE, 2009). 

Na origem das DCV está a acumulação de gorduras, na parede dos vasos 

sanguíneos, associada a um processo contínuo de espessamento por acumulação de lípidos, 

células inflamatórias e tecido fibroso na íntima e endurecimento das paredes das artérias e 

arteríolas – aterosclerose1 (Jellinger, 2002, MS, 2010 e Stevens & Lowe, 2002).  

A causa das DCV é multifactorial e a maior parte dos casos resultam de um estilo 

de vida inapropriado e de Factores de Risco Modificáveis: obesidade, dislipidemia, 

hipertensão arterial (HTA), diabetes mellitus (DM), tabagismo e sedentarismo (DGS, 2006 

e DGS, 2007). O seu controlo é uma arma fundamental para a redução de complicações 

                                                           
1
 Actualmente considera-se a existência de três tipos de aterosclerose: um em que placas de gordura se 

depositam nas camadas internas das paredes das arteríolas; outro que afecta a camada média das artérias com 

destruição do músculo e fibras elásticas e formação de depósitos de cálcio; e outro que é caracterizado pelo 

espessamento das pareces das pequenas artérias (Goodman & Boissonnault, 1998). As artérias coronárias são 

particularmente susceptíveis a aterogénese (Jellinger, 2000). 
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fatais e não fatais (MS, 2010) e apesar de grave, a situação não é insolúvel pois a maioria 

destes factores são passíveis de abordagem  através de medidas preventivas  (Abreu, 2007). 

A possibilidade de complicações cardiovasculares não depende de um dos factores de risco 

em particular, mas sim da sua presença concomitante. O seu efeito é sinérgico e 

multiplicativo (DGS, 2007).  

A Doença Cardiovascular/Doença Isquémica Coronária progride abruptamente e 

pode culminar numa morte súbita prematura que ocorre, predominantemente, numa 

população susceptível a aterogénese provocada por factores de risco modificáveis e não-

Modificáveis (Macedo & Rosa, 2010).  

Especificamente, a Doença Isquémica Coronária, consiste na lesão isquémica do 

miocárdio, resultante normalmente de uma diminuição súbita no fluxo sanguíneo 

coronário, após oclusão de uma artéria coronária (Macedo & Rosa, 2010). Inclui a angina 

instável e o EAM com e sem supradesnivelamento do segmento ST (Ferreira, Monteiro & 

Mimoso, 2004; Briffa, Eckermann, Griffiths, Harris, Heath, et al., 2005).  

A OMS calcula que uma ligeira redução da pressão arterial, obesidade, colesterol e 

do consumo de tabaco, simultaneamente, faria abater a incidência mundial da DCV, em 

mais de metade (EHN, ESC & WHO2, 2007). Jellinger (2000), afirma que uma intervenção 

preventiva ao nível da aterosclerose requer uma intervenção directa em todos os factores 

de risco e de todas as condições metabólicas associadas. 

 

2.2 Factores de Risco Modificáveis para a Doença Cardiovascular (DCV) / Doença 

Isquémica Coronária (DIC) 

 

Factores de risco de DCV são condições cuja presença num dado indivíduo, 

aumentam a possibilidade do seu aparecimento (SPC, 2006). 

Como é descrito no PNS 2004-2010 (DGS, 2004), a elevada prevalência dos 

factores de risco associados às doenças do aparelho circulatório, nomeadamente o 

tabagismo, a HTA, a hipercolesterolémia, o sedentarismo, alimentação inadequada, excesso 

de peso/obesidade, DM e stress excessivo, obriga a que seja dada uma especial atenção à 

                                                           
2 EHN (European Heart Network); ESC (European Society of Cardiology); WHO (World Health Organization) 
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sua prevenção, bem como à adopção de medidas integradas e complementares que 

potenciem a redução do risco de contrair aquelas doenças e a concretização do seu rápido e 

adequado tratamento.  

Os factores de risco modificáveis ou não, tendo definições operacionais próprias, 

não deverão ser objecto de intervenção farmacológica apenas pela sua existência, mas sim 

pela sua agregação. A actuação apenas num deles, desenquadrada do contexto mais global 

do indivíduo pode levar ao gasto de recursos financeiros sem alcançar as consequências 

desejadas (Santiago & Serra e Silva, 2003). 

O National Institutes of Health e o National Heart, Lung and Blood Institute (NIH 

& NHLBI, 2001) referem que o primeiro passo para a redução do risco é a prevenção, cujo 

princípio básico é a necessidade de ajustar a intensidade da terapêutica, ao risco absoluto 

individual.  

O único estudo encontrado a nível nacional que verifica a prevalência dos factores 

de risco no seu conjunto, foi o Estudo AMALIA3 que pretendeu determinar a prevalência 

da DIC e cerebrovascular e dos factores de risco cardiovasculares, segundo a percepção 

dos indivíduos e avaliar o consumo de recursos de saúde (Macedo, Santos, Rocha & 

Perdigão, 2008) (Tabela 1). Apesar do dimensionamento e distribuição da amostra ser 

aleatória, o método de selecção dos participantes não o foi pelo que, os resultados não 

podem ser generalizados. 

 
Hipertensão 

Arterial (%) 

Hipercolesterolémia 

(%) 

Diabetes 

(%) 

Obesidade/ 

excesso de peso (%) 

Norte 19,3 15,9 6,5 41,3 

Centro 23,7 21,4 9,1 53,3 

LVT 28,4 24,2 10,2 58,8 

Alentejo 23 17 11,8 56,8 

Algarve 18,3 15,6 9,1 48,2 

Açores 35,6 25,6 15,4 77,7 

Madeira 25,7 15,8 10,6 67,0 

Total 23,5 19,7 8,9 51,6 

Tabela 1 – Prevalência dos factores de risco por região (adaptado do estudo AMÁLIA) 

Consideram-se como principais factores de risco individuais para a DCV, os 

seguintes (DGS, 2006): 

                                                           
3 Drugs Innovation Impact In Cardio And Cerebrovascular Diseases In Portugal 
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 Hipertensão arterial (HTA) 

  Dislipidémia  

 Diabetes Mellitus  

 Excesso de peso / obesidade  

 Sedentarismo  

 Stress excessivo  

 Hábitos tabágicos 

 

Hipertensão arterial  

Em Portugal, existem cerca de dois milhões de hipertensos (MS, 2010). Destes, 

apenas metade tem conhecimento desse facto e apenas um quarto está medicado e 16 % 

estão controlados (Macedo et al., 2008). A morbilidade e mortalidade das DCV mantêm 

uma relação forte com o aumento da PAS e PAD (ESH & ESC, 2007). Por essa razão 

considera-se a HTA o factor de risco cardiovascular corrigível mais frequente e uma das 

condições médicas usualmente mais associada a um aumento da incidência da DCV e o seu 

tratamento e controlo, assume importância central nas estratégias preventivas (ACSM, 2004 

e Cortez-Dias, et al., 2009). 

Designam-se de HTA todas as situações em que se verificam valores de PA 

aumentados com valores de PA sistólica (PAS) superiores ou iguais a 140 mmHg e/ou 

valores de PA diastólica (PAD) superiores a 90 mmHg (MS, 2010). Segundo a (DGS 

2004a), a variação contínua dos valores tensionais, e a correlação entre a sua progressão e o 

aumento do risco de DCV, torna arbitrária qualquer definição e classificação numérica de 

HTA. Em função desse pressuposto, a DGS, adopta a classificação proposta pela OMS, 

conforme se mostra na tabela 2. 

Categoria PAS (mmHg)  PAD (mmHg) 

Ideal  < 120 E < 80 

Normal 120 – 129 e/ou 80-84 

Normal Alto 130 – 139 e/ou 85 – 89 

Hipertensão grau 1 140-159 e/ou 90 – 99 

Hipertensão grau 2 160 - 179 e/ou 100-109 

Hipertensão grau 3  ≥180 e/ou ≥ 110 

Hipertensão sistólica isolada ≥140 E <90 

Tabela 2 - Classificação dos Grupos Tensionais (adaptado de DGS, 2004 e ESH & ESC, 2007) 

A mortalidade, por DIC e AVC, aumenta progressiva e linearmente a partir do nível 

tensional 115/75mmHg. Por cada incremento de 20mmHg na PAS ou 10mmHg na PAD, 
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ocorre uma duplicação da mortalidade para ambas as doenças (Okai & Lopes, 2009). É por 

isso fundamental o seu controlo. Indivíduos com diagnóstico de Diabetes, Doença Renal 

Crónica ou com PA na categoria normal-alta e com três ou mais factores de risco major, 

lesão dos órgãos-alvo, DCV ou eventos, devem ter valores de PA inferiores a 130/80 

mmHg (DGS, 2004). 

Na maior parte dos casos, não há uma causa conhecida para a HTA. Existem 

algumas situações onde é possível encontrar uma doença associada - a verdadeira causa da 

HTA. É por exemplo o caso: da apneia do sono, da doença renal crónica, do 

hiperaldosteronismo primário, da hipertensão renovascular, da síndroma de Cushing ou 

terapêutica esteróide, a feocromocitoma, da coarctação da aorta ou da doença tiroideia e 

paratiroideia (MS, 2010). Encontra-se também relação causal hereditária e com a idade, 

sendo que, em geral, quanto mais idosa a pessoa, maior a probabilidade de desenvolver 

HTA (DGS, 2004a). A Obesidade, consumo exagerado de sal e de álcool, sedentarismo, má 

alimentação, tabagismo e stress são também condicionantes da HTA (MS, 2010).  

Em indivíduos com HTA é comum a coexistência de factores metabólicos e dano 

sub-clínico de órgãos (ESH & ESC, 2007). A European Society oh Hypertension e a 

European Society of Cardiology (2007), definem nas suas guidelines para a HTA, a 

necessidade de, todos os pacientes serem classificados em graus de HTA e também ao nível 

do Risco Cardiovascular Global (RGCV) resultante da coexistência dos diferentes FR, dano 

de órgãos e/ou doença. 

Sabe-se que a adopção de estilos de vida saudáveis constitui um componente 

indispensável da terapêutica da HTA, podendo inclusivamente contribuir para a prevenção 

da sua ocorrência (DGS, 2004a). Baseada nesse conhecimento, a DGS (2004) salienta a 

importância de privilegiar uma intervenção integrada, multidisciplinar e intersectorial, sobre 

atitudes e estilos de vida de risco, bem como acções de prevenção e de reabilitação global, 

considerando os múltiplos vectores intervenientes. 

Segundo o estudo VALSIM a prevalência de HTA ajustada ao sexo, idade e 

dimensão das regiões foi de 42,62% (homens: 43,09%; mulheres: 42,19%) (Cortez-Dias, 

Martins, Belo & Fiuza, 2009).  
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Dislipidémia 

Os lípidos são substâncias gordas associadas à doença aterosclerótica que consistem 

essencialmente de colesterol, triglicéridos e lipoproteinas de baixa (LDL) e elevada (HDL) 

densidade. Apesar de consensual que o colesterol é indispensável ao organismo, valores 

elevados são prejudiciais à saúde (MS, 2010). O excesso de LDL e a falta de HDL, 

aumentam o risco de DCV, principalmente a SCA (Goodman, & Boissonnault, 1998 e 

Stevens, & Lowe, 2002 e MS, 2010). 

A associação entre elevados níveis de colesterol total e a DIC é causal e 

independente de outros factores de risco (Jellinger, 2000). 

No estudo de Costa, Borges, Oliveira, Gouveia & Carneiro (2003) a prevalência de 

hipercolesterolémia encontrada é superior a 65% (nível de CT>190 e 200mg/dl) e o 

número de casos novos mostraram um aumento com a idade até aos 54 anos para os 

homens e até aos 64 para as mulheres.  

No site Merck Manuals (2010), refere-se que não existe uma definição numérica 

para a dislipidémia e que o termo é aplicado aos níveis em que o tratamento se tem 

revelado benéfico. Consensualmente considera-se HCT quando os valores do colesterol 

total (CT) no sangue são superiores aos níveis máximos recomendados (MS, 2010), que, 

segundo o Manual de Boas Práticas das Dislipidemias da ARS Norte (2006) e o 

NIH&NHLBI (2001), são (tabela 3):  

Nìvel de CT (categoria) Valor (mg/dl) 

Desejável < 2004 

Limite Superior/borderline 200-239 

Elevado  ≥240 

Tabela 3 - Categorização dos níveis de colesterol total 

Nas European Guidelines on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice 

(EGCVDPCP, 2007), considera-se objectivo da prevenção cardiovascular manter níveis de 

colesterol total inferiores a 190 mg/dl.  

 

 

 

                                                           
4
 Existem no entanto alguns estudos que consideram o valor de 190mg/dl como a referência inferior 
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Diabetes Mellitus  

Diabetes Mellitus (DM) é uma doença metabólica de etiologia múltipla 

caracterizada por hiperglicémia crónica e alterações de tolerância à glicose em jejum e pós-

prandial, frequentemente associada ao desenvolvimento de lesões vasculares do olho, rim, 

sistema nervoso e sistema circulatório a longo prazo (Buse, Ginsberg, Bakris, Clark, Costa. 

Eckel et al., 2007 e ESC & EASD, 2007).  

É considerado um importante problema de saúde pública que envolve custos 

sociais e económicos associados à elevada morbilidade e mortalidade e custos inerentes às 

despesas de uma vigilância e terapêutica crónicas (ADA, 2007). Apesar da maior atenção no 

diagnóstico precoce e dos avanços terapêuticos farmacológicos a incidência da diabetes tem 

vindo a aumentar, associada a factores genéticos e ambientais, a obesidade e sedentarismo, 

(DGS, 2008a). 

Em Portugal, segundo o Estudo PREVADIAB (DGS, 2009), verificou-se uma 

prevalência de 11,7% de diabetes (IC a 95%:10,8% a 12,6%) e 23,2% com pré-diabetes na 

população entre os 20-79 anos. Do total de diabéticos identificados, os homens apresentam 

o maior número de casos em todos os grupos etários, com uma diferença significativa. 

Neste estudo a faixa etária onde a diabetes é mais prevalente é entre os 60-79 anos com 

26,3% e 40-59 anos (12,6%) (DGS, 2009). 

A DGS (2008a) reforça, a sua convicção de uma tendência crescente da prevalência 

da diabetes em Portugal, em cerca de 9,8% para 2025, relativamente aos 6,7% de 

prevalência auto-referida no INS 2005-2006 (DGS, 2008a). 

Do ponto de vista de classificação do valor de glicemia, considera-se a existência de 

diabetes para um valor de glicemia em jejum maior ou igual a 126 mg/dl, sendo que os 

restantes valores são classificados conforme se apresenta na tabela 4. 

Valor (mg/dl) Classificação  

<80  Valores baixos de glicémia  

80 – 110  Valores de glicemia normais  

111 – 126  Anomalia da Glicémia em Jejum (AGJ) (pré-diabetes) 

≥ 126  Diabetes (no mínimo de 2 análises) 

≥140 <200 mg/dl Tolerância Diminuída à Glicose em Jejum (TDG) 

Tabela 4 – Categorização da Diabetes em função do valor de glicémia 
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A glicemia em jejum é actualmente considerada mais adequada para o diagnóstico e 

a hemoglobina glicolisada mais adequada para o seguimento da diabetes (ADA, 2007). Para 

um diagnóstico mais completo deve recorrer-se à avaliação da glicemia pós-prandial (MS, 

2010). Qualquer glicemia que se encontre acima de 200 mg/dl, mesmo após uma refeição, 

é indicativa de diabetes. Na presença de sintomas de diabetes, o diagnóstico pode ser 

conclusivo mesmo sem a confirmação por glicemia em jejum (ESC & EASD, 2007).  

 

Excesso de peso / obesidade 

A OMS define o excesso de peso e a obesidade como uma acumulação anormal de 

gordura que representa risco para a saúde (WHO, 2010). É uma desordem multifacetada e 

complexa que afecta todos os escalões etários e géneros (Moffat, 2007). Resulta de 

sucessivos balanços energéticos positivos, em que a quantidade de energia ingerida é 

superior à quantidade de energia dispendida. Os factores que determinam este desequilíbrio 

são complexos e incluem factores genéticos, metabólicos, ambientais e comportamentais 

(DGS, 2005).  

Os numerosos benefícios da actividade física e hábitos alimentares saudáveis são 

largamente conhecidos mas uma grande proporção da sociedade moderna não cumpre as 

recomendações ao nível desses comportamentos. Em consequência disso, a inactividade 

física e a dieta deficitária são as explicações primárias para os níveis de obesidade que se 

verificam (DGS, 2005, Norman, Zabinski, Adams, Rosenberg, Yaroch, & Atienza, 2007 e 

Moffat, 2007). Apenas em alguns casos de obesidade se verifica a existência de factores 

genéticos (Moffat, 2007), que apenas se evidenciam quando o indivíduo com essas 

características é exposto a condições propícias para tal (DGS, 2005). 

A prevalência do excesso de peso/obesidade tem tido um crescimento alarmante 

em todo o mundo (Moffat, 2007) e afecta mais de 66% de toda a população adulta 

mundial. A obesidade está associada a diferentes morbilidades e doenças crónicas e é 

considerada uma causa importante para a DCV (Moffat, 2007). Segundo a OMS, a 

prevalência de obesidade (IMC ≥30kg/m2) na população portuguesa em 2005 era de 

13,7% nos homens e 16,1% nas mulheres (WHO, 2010). A obesidade é reconhecida como 

uma epidemia do século XXI (DGS, 2005). 

Em Portugal, entre 2003-2005, mais de 48% da população apresentava excesso de 

peso e mais de 17% obesidade, sendo na faixa etária entre os 50-59 anos onde se verifica a 
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maior percentagem de obesos, com 23% dos casos (Carmo, Santos, Camolas, Vieira, 

Carreira, Medina, Reis & Galvão-Teles, 2006).  

A DGS (2005) considera a intervenção ao nível da diminuição do peso e gordura 

corporal uma iniciativa importante em Saúde Pública (SP), como estratégia preventiva nos 

Factores de Risco de DCV (diminuição da PA, colesterol LDL e triglicerídeos totais e 

aumento do HDL) (DGS, 2005). 

Um outro aspecto importante na avaliação do obeso adulto é a distribuição da 

gordura corporal. Está hoje demonstrado que a obesidade visceral se associa a 

complicações metabólicas, como a diabetes tipo 2, dislipidémia, HTA (DGS, 2005) e 

diversas doenças crónicas e risco de morte (Pishon, Boeing, Hoffmann et al., 2008). A forte 

associação entre a gordura abdominal e o aumento do risco cardiometabólico, sugerem que 

a medida do perímetro abdominal é uma boa medida preditiva de DM tipo 2 

(Wannamethee, Papacosta, Whincup, Carson, Thomas, Lawlor, Ebrahim & Sattar, 2010). 

As directrizes actuais definem a necessidade de se medir o perímetro abdominal em 

indivíduos com IMC ente 25 e 34,9 e propõem a existência de um valor cut off para definir a 

existência de obesidade abdominal e identificar indivíduos em risco de doença. Os valores 

de perímetro abdominal considerados referência para classificação de risco muito acrescido 

são de ≥88 cm na mulher e ≥102 homem. Para valores de PAbd ≥80 cm na mulher, ou 

≥94 cm no homem, considera-se a existência de risco acrescido (Pishon, et al., 2008).  

O IMC é um índice simples da relação peso-altura, comummente utilizado que 

resulta do quociente entre o peso, em Kg, e o quadrado da altura em metros (WHO, 2010). 

Para um IMC entre 25-29,9Kg/m2 o indivíduo é classificado de excesso de peso; para um 

IMC superior a 30 Kg/m2 é classificado de obeso (ACSM, 2009 e WHO 2010). Como se 

apresenta na tabela 5, o IMC é classificado em diferentes categorias (Carmo et al, 2006):  

IMC (valor) KG/m2 IMC (categoria) 

<18,5 Baixo 

18,5-24,9 Normal  

25-29,9 Excesso de peso 

30,0-34,9 Obesidade grau 1 

35,0-39,9 Obesidade grau 2 

≥ 40 Obesidade grau 3 

Tabela 5 - Categoria de Índice de Massa Corporal (IMC) (adaptada de WHO, 2010) 
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Stress e ansiedade 

Segundo o DSM-IV-TR a designação ansiedade abrange diferentes tipos de 

perturbações (ataques de pânico, agorafobia, fobia especifica, fobia especial, perturbação 

obsessiva-compulsiva, perturbação do stress pós-traumático, perturbação aguda do stress, 

perturbação de ansiedade generalizada e perturbação de ansiedade secundária a um estado 

físico geral). Normalmente associa-se a agitação, nervosismo ou tensão interior, fadiga fácil, 

dificuldade de concentração, irritabilidade, tensão muscular, perturbações do sono e 

interfere no desempenho social, ocupacional, familiar ou outras (APA, 2000). 

A continuidade de ansiedade, insegurança, baixa auto-estima, isolamento social / 

falta de apoio e suporte social e falta de controlo no trabalho e em casa têm um efeito 

nefasto sobre a saúde. Esses riscos psicossociais acumulam-se durante a vida e aumentam a 

probabilidade de doença mental e morte prematura (WHO, 2000). 

O stress é inevitável enquanto vivemos e é uma consequência do ritmo de vida 

actual. É difícil definir com exactidão porque os factores diferem de pessoa para pessoa 

(MS, 2010). Os sistemas hormonal e nervoso preparam o ser humano para gerir uma 

ameaça física imediata através do aumento da frequência cardíaca, aumento do débito 

sanguíneo aos músculos e aumentando a ansiedade e estado de alerta (WHO, 2000). O 

aumento sistemático, repetido e a longo-prazo desta resposta biológica acarreta custos para 

a saúde. Estes incluem a depressão, aumento da susceptibilidade para infecções, diabetes e 

padrões anormais de colesterol, aumento da PA e por consequência o aumento do risco 

para o EAM e AVC (WHO, 2000). 

A ansiedade e depressão são consideradas por muitos como uma só doença por na 

maioria das pessoas, parecer existir um quadro misto das duas perturbações. Ambas 

apresentam sintomas específicos e muitas vezes distintos (Montgomery, 1995). 

Segundo a DGS (2004) a depressão pode atingir cerca de 20% da população com 

tendência a aumentar. A depressão é a primeira causa de incapacidade, na carga global de 

doenças, nos países desenvolvidos e, em conjunto com a esquizofrenia, é responsável por 

60% dos suicídios (DGS, 2004). Inclui os seguintes sintomas, durante pelo menos duas 

semanas: humor depressivo/tristeza, alterações de apetite, agitação ou lentificação 

psicomotora, desvalorização ou culpa, pensamentos pessimistas, perda de prazer, alterações 

do sono, ideação suicida, fadiga ou perda de energia e diminuição da concentração ou 

indecisão (Montgomery, 1995). Estas características, mantidas, alteram o funcionamento 

biológico prévio (Viegas & Gonçalves, 2009). 
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No DSM-IV-TR, o factor stress é identificado como um acontecimento isolado 

(por exemplo uma ruptura afectiva, morte de familiar, despedimentos, reforma, etc.) ou 

constituído por múltiplos factores (por exemplo, problemas nos emprego, doença 

profissional, problemas sexuais, etc.) (APA, 2000). Estes acontecimentos, podem dever-se a 

factores internos ou externos e envolvem respostas fisiológicas, sentimentos subjectivos, 

desconforto e comportamentos observáveis (Viegas & Gonçalves, 2009). 

No PNS 2004-2010 refere que não existem dados nacionais que permitam avaliar 

directamente a dimensão da prevalência do stress. Contudo relativamente ao resto da 

Europa, em Portugal, as mulheres consomem três vezes mais medicamentos indutores do 

sono (um dos distúrbios relacionados com o stress) (DGS, 2004). Relativamente à 

perturbação de stress pós-traumático, segundo a DGS (2004), numa amostra representativa 

da população portuguesa, com idade igual ou superior a 18 anos, havia uma taxa de 

prevalência de 7,9%. 

 

Sedentarismo  

Os indivíduos fisicamente activos têm sido reconhecidos como apresentando 

menor risco de DCV (Thompson, Buchner, Pina et al. 2003). 

A inactividade física é reconhecida como um factor de risco independente para a 

DCV e obesidade (Lopes, Santos, Azevedo, Maciel & Barros, 2005 e WHO, 2004). Esta 

constatação possibilitou o desencadear de políticas e programas específicos de promoção 

da Saúde (WHO, 2004) e contribuiu para colocar as políticas para a promoção da 

Actividade Física (AF) na agenda da saúde internacional (Bauman & Craig, 2005). 

A explicação teórica que prevalece há mais tempo refere-se à influência da AF 

sobre os Factores de Risco clássicos para a DIC (Lopes et al., 2005) e é por isso, 

considerada uma preocupação global da actualidade. No entanto a utilização de medidas 

standard, comparações internacionais e vigilância global, são ainda difíceis (Craig et al. 

2005). 

A DGS (2006) afirma que no contexto específico da DCV, o somatório de 

comportamentos de risco é agravado pela falta de Actividade Física (AF) diária. Reforça 

que a inactividade física, relacionada com o uso exagerado de transportes e de longos 

períodos em frente da televisão torna o sedentarismo mais um FR cardiovascular. 
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Nos últimos anos a AF tem demonstrado um papel fundamental na diminuição da 

PA, da resistência à insulina, dos níveis plasmáticos de glicose e do IMC, na alteração do 

perfil lipídico pelo aumento dos níveis de HDL, no aumento da capacidade cardio-

respiratória e, consequentemente, no aumento do rendimento cardíaco e na melhoria do 

perfil hemostático (Lopes, et al., 2005). 

A DGS (2007a) refere que a AF e o desporto para todos constituem um dos pilares 

para um estilo de vida saudável, a par de uma alimentação saudável, vida sem tabaco e o 

evitar de outras substâncias nocivas para a saúde. Neste contexto considera-se AF como 

qualquer movimento corporal produzido por músculos esqueléticos, que resulta num 

aumento do dispêndio energético (Francis, 1996). 

Estima-se que mais de 60% dos adultos não cumpram os níveis de actividade física 

recomendados como benéficos para a saúde (ACSM, 2009) e que o sedentarismo seja 

causador de 1 milhão e 900000 mortes em todo o mundo (DGS, 2007a). O sedentarismo é 

mais prevalente nas mulheres, idosos, indivíduos de grupos sócio-económicos baixos e nos 

indivíduos com incapacidades (DGS, 2007a). 

Pelos seus efeitos benéficos, a AF é considerada pela DGS (2007a), um forte meio 

de prevenção de doenças para os indivíduos e um dos métodos com melhor relação custo-

efectividade na promoção da saúde de uma população. Baixos níveis de actividade física 

podem contribuir para o início precoce e progressão da DCV (EGCVDPCP, 2007). 

 

Hábitos tabágicos  

O Relatório da OMS sobre a Epidemia Global do Tabaco  (WHO, 2009), classifica 

o tabagismo como a principal causa de morte prevenível no mundo. Revela que o 

tabagismo mata 5,4 milhões de pessoas por ano e que a epidemia está a piorar, 

especialmente nos países em desenvolvimento onde mais de 80% das mortes causadas pelo 

tabagismo ocorrerão nas próximas décadas. Está relacionado com cerca de 50% das causas 

de morte evitáveis, metade das quais devido à aterosclerose (MS, 2010). 

Os efeitos nocivos do tabaco são cumulativos em relação ao consumo diário e ao 

tempo de exposição. O risco aumenta quando a exposição se inicia antes dos 15 anos de 

idade, em particular para as mulheres, uma vez que o tabaco reduz a protecção relativa 

aparentemente conferida pelos estrogénios (WHO, 2009 e MS, 2010). O tabagismo é um 

Factor de Risco para a DCV e doença arterial periférica (DAP), (OMS, 2009 e MS, 2010). 
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Os fumadores têm quatro vezes mais enfartes do miocárdio do que os não fumadores (MS, 

2010). 

Dada a gravidade da situação mundial, a OMS (2009) defende a implementação de 

medidas por parte de cada um dos países no sentido de: 

 Monitorizar o consumo do tabaco e avaliar o impacto das políticas de prevenção; 

 Proteger as pessoas do fumo passivo; 

 Decretar proibições ao nível do consumo de tabaco em locais fechados, sítios 

públicos, locais de trabalho e lazer (no sentido de diminuir o consumo activo e passivo); 

 Oferecer ajuda a todos os consumidores para que abandonem o tabaco; 

 Advertir, instruir e educar de forma eficaz todas as pessoas sobre os perigos do 

tabagismo; 

 Decretar e executar proibições ao nível da publicidade e promoção do tabaco; 

 Aumentar o preço de todos os produtos com tabaco, pelo aumento de impostos. 

A OMS considera que não existe um nível seguro de exposição ao tabaco (WHO, 

2009). O MS (2010) refere que até o fumo de poucos cigarros por dia – tabagismo ligeiro – 

aumenta o risco de enfarte do miocárdio e que o fumo de apenas um a cinco cigarros por 

dia aumenta o risco em 40%. Também os não fumadores – fumadores passivos - que 

vivem ou trabalham com fumadores, estão sujeitos aos malefícios do tabaco (MS, 2010). 

Segundo a OMS (WHO, 2009), estima-se que globalmente perto de um terço da população 

adulta esteja regularmente exposta ao tabaco de forma passiva. No INS 2005-2006 verifica-

se a existência de 19,6% de fumadores e 15,4% de ex-fumadores (INSA & INE, 2009). 

O MS (2010) afirma que a cessação do hábito tabágico é isoladamente a medida 

preventiva mais importante para a prevenção das DCV. 

 

2.3 As DCV/DIC no contexto Nacional e Europeu - Recomendações 

No panorama nacional as DCV ganham destaque ao ser descritas no Plano 

Nacional de Saúde (PNS) 2004–2010 (DGS, 2004), como as principais causas de 

morbilidade, invalidez e mortalidade em Portugal e a terceira causa de Anos de Vida 

Potencialmente Perdidos. Por esta razão, é identificada como um importante problema de 
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SP, cuja resolução é prioritária. Enquadram-se nas Doenças Crónicas e constituem uma 

área específica de intervenção.  

Em 2003, pelo Despacho n.º 16415/2003 de 22 de Agosto (II Série), do Ministério 

da Saúde, foi criado o Programa Nacional de Prevenção e Controlo das Doenças 

Cardiovasculares (PNPCDCV), visando o controlo das DCV, a redução dos riscos 

cardiovasculares e reforço de medidas preventivas (DGS, 2003).  

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), em 2005 a mortalidade 

por doenças do aparelho circulatório foi a que apresentou maior incidência, o equivalente a 

34% do total de óbitos para ambos os géneros. Nestas, as causas de morte consideradas 

mais relevantes do ponto de vista da mortalidade e morbilidade são o AVC e a DIC (INE 

& INSA, 2009). 

No PCNPDCV (DGS, 2003) refere-se que “a elevada prevalência nacional dos 

factores de risco das DCV obriga a que se tenha uma especial atenção à sua efectiva 

prevenção, detecção e correcção”. Este plano assenta na sensibilização da população para a 

redução dos factores de risco e para a adopção de factores de protecção e sugere o 

envolvimento e “mobilização geral da sociedade para a promoção e preservação da saúde, 

através da educação, informação e formação dirigida”. É ainda destacada a importância de 

se fazer uma avaliação do Risco Global Cardiovascular (RCVG), em todos os indivíduos 

assintomáticos, em risco de desenvolver DCV, sem antecedentes de doença clínica evidente 

(DGS, 2006).  

Na circular normativa nº: 06/DSPCS, referente ao Risco Global Cardiovascular, 

onde se enquadra a estratégia de intervenção e identificação dos portadores de factores de 

risco cardiovascular (DGS, 2007), a Direcção Geral de Saúde, determina que: 

 Seja calculado o risco global cardiovascular, em função do perfil de factores de 

risco presentes, em todos os indivíduos em risco cardiovascular, sem antecedentes 

conhecidos de doença clínica evidente; 

 Seja considerada como prioritária a avaliação do risco global cardiovascular em 

todos os indivíduos assintomáticos com um risco cardiovascular elevado, como resultado 

da presença de múltiplos factores de risco (ou de níveis extremamente elevados de um 

único factor de risco) ou de antecedentes familiares de 1º grau com história precoce de 

doença cardiovascular aterosclerótica (ou com factores de risco individuais elevados); 
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 Na determinação do RGCV seja utilizada a tabela derivada do projecto SCORE – 

European Low Risk Chart (ANEXO 1) (DGS, 2007). 

A publicação das European Guidelines on Cardiovascular Disease Prevention in 

Clinical Practice (EGCVDPCP, 2007) justifica o porquê de se desenvolver uma estratégia 

preventiva da DCV na prática clínica, com os seguintes argumentos: 

 DCV são a principal causa de morte prematura na Europa;  

 São uma importante causa de incapacidade que contribui substancialmente para o 

aumento dos custos com a saúde; 

 A aterosclerose subjacente desenvolve-se ao longo dos anos e normalmente 

quando os sintomas surgem está numa fase avançada; 

 A morte por DCV ocorre subitamente e antes do tratamento médico estar 

disponível, por isso muitas das intervenções terapêuticas são inaplicáveis ou paliativas; 

 A maioria das DCV tem uma relação forte com o estilo de vida e com factores 

psicológicos e biomecânicos modificáveis; 

 A mudança dos factores de risco tem mostrado uma redução importante na 

mortalidade e morbilidade, particularmente nos doentes de alto risco (EGCVDPCP, 2007). 

Por outro lado a DIC/EAM, apesar da baixa taxa de mortalidade observada no 

nosso País comparativamente a outros países europeus, deve continuar a ser uma 

preocupação para o nosso sistema de saúde, dada a perspectiva de crescimento da sua 

incidência, apontada internacionalmente, até ao ano 2025 (ACS, 2007). 

Segundo as EGCVDPCP (2007), um estilo de vida sedentário está associado a um 

risco acrescido de morte prematura e aumento do risco de DCV. Destaca-se ainda que a 

avaliação do sedentarismo deve ser combinada com o SCORE Total de Risco, sendo por 

isso a avaliação do nível de actividade física essencial (EGCVDPCP, 2007).  

A actividade física regular há muito que é considerada uma componente importante 

de um estilo de vida saudável, sendo estimado que o sedentarismo está relacionado com 

um terço das mortes por DCV (Francis, 1996). A investigação tem confirmado a tendência 

actual do aumento do sedentarismo nas sociedades desenvolvidas (Padez, 2002) e os 

benefícios para a saúde da prática de exercício físico regular, incluindo melhoria da função 

cardiovascular e qualidade de vida, com redução do risco de morbilidade e mortalidade por 

DCV (EGCDPCP, 2007).  



Rastreio aos Factores de Risco Modificáveis da Doença Isquémica Coronária no Concelho de Faro 
 

20 

 

Apesar de, hoje em dia, grande parte da população ter consciência da necessidade 

de introduzir alterações nos seus comportamentos de risco, continua a recusar fazer 

correcções alimentares, deixar de fumar ou reduzir o consumo de álcool. Continua a não 

controlar os níveis de colesterol e de glicémia e a não se submeter a exames periódicos de 

saúde, imperiosos, principalmente quando existe risco genético ou confirmação de história 

familiar de DCV ou de morte precoce (DGS, 2006). 

Considera-se que, cabe não apenas aos serviços de saúde, sejam centros de saúde ou 

hospitais, mas, a todos os agentes informativos e educativos da população, esclarecê-la da 

forma como pode cada pessoa escolher, adaptar e assumir, as opções mais saudáveis e 

desejáveis dentro do seu próprio estilo de vida (Despacho nº19670/2005). 

 

2.4 Avaliação do Risco Global Cardiovascular (RCVG) 

A doença aterosclerótica tem uma natureza multifactorial. Como resultado da 

multiplicidade de factores intervenientes (ambientais, dietéticos, metabólicos, 

hemodinâmicos, inflamatórios e genéticos) e do longo processo evolutivo, as possíveis 

relações causais entre os diversos elementos patogénicos e a doença aterosclerótica 

encerram, em si mesmo, um certo grau de incerteza que, por definição, são de tipo 

probabilístico (risco) (DGS, 2007).  

A possibilidade de complicações cardiovasculares não depende de um qualquer 

elemento em particular, mas sim da presença concomitante de características individuais 

capazes de incrementar esta eventualidade (factores de risco) cujo efeito é sinérgico, 

multiplicativo e amplificante do Risco Cardiovascular Global (RCVG) (DGS, 2007). 

Em Portugal existem estudos sobre a prevalência de alguns FR, como a hipertensão 

arterial, diabetes, tabagismo, colesterol, obesidade, síndrome metabólica, mas nenhum deles 

permite obter uma estimativa do RCVG (Macedo et al., 2008). 

O cálculo do RCVG, como estimativa do sinergismo derivado da presença 

simultânea dos diversos factores de risco individuais, permite identificar os doentes com 

um risco elevado e modelar a intensidade de intervenção terapêutica no controlo efectivo 

desses factores (Okai & Lopes, 2009). A avaliação quantitativa do Risco pretende ser uma 

estimativa da probabilidade de desenvolver DIC, através da combinação de FR numa 

equação empírica (Sheridan et al., 2010). 
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O conhecimento do RCVG permite motivar os doentes numa estratégia de 

intervenção com o pleno cumprimento das medidas modificadoras de estilos de vida e 

farmacológicas, realçando o grau de risco e os ganhos potenciais das intervenções 

propostas e valorizar devidamente a necessidade e a efectividade de alguns tratamentos 

(DGS, 2007). 

Segundo a revisão sistemática realizada por Sheridan et al. (2010), a informação do 

RCVG só por si ou acompanhado de ensino/educação aumenta a percepção do risco e 

aumenta a intenção de fazer terapia, mudar comportamentos e estilos de vida. 

A Direcção-Geral da Saúde (DGS) recomenda a utilização da tabela derivada do 

projecto SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation) para o cálculo do RCVG. Esta tabela 

foi desenvolvida pelo conjunto de Sociedades Científicas congéneres Europeias, com base 

em estudos observacionais prospectivos de populações europeias (DGS, 2007). Portugal é 

considerado um Pais de Baixo risco pelo que a tabela a utilizar para avaliar o RGCV global 

em Portugal deverá ser a Tabela de Baixo Risco (Anexo 1) 

Essas tabelas de estimativa do RCVG são ajustáveis a doentes sem manifestações 

clínicas evidentes de doença aterosclerótica. Todos os doentes com antecedentes 

conhecidos de DCV têm risco elevado e devem ser tratados de acordo com esse risco 

(DGS, 2007). 

Os métodos desenvolvidos e utilizados para estimar o RCVG baseiam-se em 

estudos epidemiológicos de coortes, onde a presença dos FR foi relacionada com a incidência 

posterior de eventos cardio-cerebrovasculares (Conroy et al., 2003). Desta forma, foi 

possível calcular a probabilidade de ocorrência de um episódio em função do número e da 

intensidade dos factores de risco presentes num indivíduo (DGS, 2007). Esta probabilidade 

é, normalmente, expressa numa percentagem, que indica a proporção de doentes, com as 

mesmas características, em que é esperada a ocorrência de um evento, num determinado 

período de tempo (Conroy et al., 2003). 

O RCVG avaliado pela tabela SCORE varia consoante os factores de risco: sexo, 

idade, tensão arterial (TA), colesterol total (CT) e hábitos tabágicos (HT).  
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PARTE II - Metodologia 

 

3- Desenho do Estudo 

3.1 Hipóteses do estudo 

A análise de literatura realizada apresentada anteriormente reforça, essencialmente, 

que a idade e o género são factores de risco major, determinantes do risco cardiovascular. 

As taxas de mortalidade aumentam com a idade e são maiores nos homens e em pessoas de 

nível socioeconómico mais baixo e os homens apresentar mais casos de DIC e maior risco 

de mortalidade e em idades mais jovens, relativamente às mulheres (Conroy et al., 2003, 

Santiago & Serra e Silva, 2003 e EGCVDPCP, 2007). Baseados nestes pressupostos, este 

estudo pretende testar as seguintes hipóteses:  

H1: os homens apresentam maior número de factores de risco em relação às mulheres;  

H2: o número e intensidade dos factores de risco são superiores nos homens e em idades 

mais jovens, comparativamente com as mulheres da mesma estrutura etária; 

H3: o SCORE de risco é maior nos homens que nas mulheres nos mesmos grupos etários 

 

3.2 Tipo de Estudo 

Trata-se de um estudo observacional transversal, que consiste no 

rastreio/identificação dos Factores de Risco para a DIC/SCA, e consequente cálculo do 

RGCV, em adultos do Concelho de Faro. 

Apesar de não ser um rastreio de massa que envolve toda a população, este estudo 

é encarado como um rastreio por ser elaborado com todos os critérios que permitem a 

continuidade do estudo e alargamento a toda a população, com toda a parte metodológica 

agora testada, podendo assim atingir o carácter de larga escala. Apresenta os objectivos e 

critérios de um programa de rastreio que para além de pretender conhecer as prevalências, 

encaminha os casos críticos. Não foi realizado em grande escala, devido às condicionantes 

de financiamento e tempo, determinados pelo âmbito no qual se desenvolveu o estudo. No 

entanto, foi aplicado a uma amostra definida estatisticamente, representativa da população 

em estudo. 
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Consiste de um estudo de prevalência, que contribuirá para o diagnóstico e 

planeamento eficiente da intervenção e definição de estratégias de planeamento e alocação 

de recursos (Oliveira, 2009). Um estudo de prevalência justifica-se por se pretender 

descrever a ocorrência dos factores de risco e risco de desenvolver DIC/SCA, na 

população em estudo e eventualmente verificar a existência de relação entre os diferentes 

FR, sem qualquer tipo de intervenção por parte do investigador. Por outro lado, os estudos 

transversais são os estudos indicados para estudar uma amostra representativa de uma 

população, com o foco nas características pessoais e demográficas, doença e hábitos 

relacionados com a saúde, sendo essas características analisadas em função da idade, sexo e 

raça (Beaglehole, Bonita & Kjellstrom, 2003). 

O recurso a um estudo observacional transversal debruçado no rastreio aos FR da 

DIC/DCV justifica-se pelo facto de o diagnóstico precoce poder constituir um ponto de 

partida para a intervenção primária, nos primeiros sintomas de doença e identificação de 

risco de desenvolver a doença em indivíduos assintomáticos (Mausner & Bahn, 1990; 

Oliveira, 2009). 

Este estudo conduziu à formação de dois grupos de indivíduos: aqueles cuja 

avaliação foi negativa para a presença de factores de risco e risco de DCV e que se presume 

sejam saudáveis e os que tiveram resultados positivos na avaliação realizada com presença 

de factor de risco e risco igual ou superior a 5% de desenvolver evento fatal de DCV, 

considerado elevado e indicativo de necessidade de intervenção (DGS, 2007) e que, por 

isso, necessário sinalizar como indivíduos em alto risco de desenvolverem doença e fazer o 

respectivo encaminhamento (Mausner & Bahn, 1990). Ou seja, permitiu identificar os 

possíveis casos (indivíduos em alto risco de DCV) e os não casos. 

Os indivíduos identificados como apresentando risco de desenvolver DIC foram 

informados e aconselhados acerca das estratégias a adoptar e encaminhados para o seu 

médico assistente. Muitas pessoas que desenvolvem doença aterosclerótica têm diversos 

factores de risco que interagem para produzir o risco total. As recomendações actuais da 

prevenção da doença coronária na prática clínica indicam a necessidade de basear a 

intervenção na avaliação do risco total individual mais do que no nível de cada um dos 

riscos (Conroy, et al, 2003). È a avaliação desse risco total que permitirá distinguir o nível 

de risco de DCV de cada um dos indivíduos avaliados. Assim são considerados casos todos 

os indivíduos com risco absoluto cardiovascular global igual ou superior a 5%, ou seja, com 
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alto risco de ocorrência de evento cardiovascular a 10 anos e por isso susceptíveis de 

medidas eficazes de prevenção cardiovascular (DGS, 2007).  

 

3.3 População em estudo 

A população - alvo são todos os indivíduos residentes no Concelho de Faro, com 

idades compreendidas entre os 40-64 anos o correspondente a 20018 habitantes – 

estimativa para 2009 do INE (INE, 2011), conforme se mostra na tabela 6.  

Como forma de abrodagem a esta população, são incluídos apenas indivíduos 

adultos com idades entre os 40 e 64 anos, inscritos nos Centros de Saúde de Faro, 

residentes no Concelho de Faro, num total de 24 538 indivíduos (SINUS, Junho 2010).  

Grupo etário 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 Total    

HM  4 307  4 198  4 132  3 868  3 513  20 018 

H  2 116  2 026  1 973  1 807  1 644  9 566 

M  2 191  2 172  2 159  2 061  1 869  10 452 

Tabela 6 – Distribuição da população do Concelho de Faro por grupos etários (adaptado de INE, 2011) 

A diferença entre estes 2 números, para além do facto de não pertencerem ao 

mesmo ano, induz já uma preocupação no conhecimento da verdadeira dimensão da 

população e na existência de indivíduos potencialmente convocados para o estudo mas 

efectivamente indisponíveis, que será tida em conta no plano de amostragem. 

O Concelho de Faro situa-se sensivelmente no centro do distrito do mesmo nome, 

confrontado a Sul com o mar (oceano Atlântico), a norte com S. Brás de Alportel, a Oeste 

Loulé, a Este Olhão (Ambifaro, 2007). É constituído por seis freguesias: Santa Barbara de 

Nexe, Estói, Conceição de Faro, São Pedro, Sé e Montenegro (Fig. 1).  
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Fig 1 - Mapa do Concelho de Faro, por Freguesias (elaborado por Ricardo Tomé, Geografo) 

Do ponto de vista da distribuição da população por escalões etários e conforme se 

pode comprovar pela análise do gráfico 1, para os escalões etários dos 40-64 anos, o 

número entre homens e mulheres é semelhante. Há ainda um maior número de indivíduos 

nas faixas etárias mais jovens. 

 

Gráfico 1 - População do Concelho de Faro por escalões etários dos 40-64 anos (INE, 2011) 

 

3.4 Amostra do estudo 

A amostra foi seleccionada de modo aleatório sistemático (Gouveia de Oliveira, 

2009 e Beaglehole, Bonita, Kjellstrom, 2003), de entre todos os indivíduos do Concelho, 
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inscritos no CS de Faro, com idades entre os 40-64 anos de idade. A cada um dos 

indivíduos seleccionados foi enviada convocatória para participar no estudo, tendo sido 

aceites os que responderam à convocatória (Apêndice 2) e deram o seu Consentimento 

Informado (Apêndice 3). A inclusão de indivíduos a partir dos 40 anos deve-se ao facto de 

se considerar que o risco aos 30 anos é mínimo, havendo mesmo poucos registos de 

eventos nesses grupos etários na Europa (Conroy, Pyorala, Fitzgeral et al., 2003).  

A selecção da amostra foi feita a partir da listagem de inscritos nos Centros de 

Saúde do Concelho de Faro e residentes no Concelho. O processo de selecção da amostra, 

directamente da base de dados dos utentes, e respectiva identificação através do número de 

utentes, foi efectuado pela ARS, conforme determinado pela Comissão de Ética que 

aprovou o estudo. A amostra foi seleccionada a partir da lista de números de ordem 

resultante da selecção aleatória sistemática. No cálculo da dimensão da amostra, 

determinado no ponto seguinte, será considerada uma margem de segurança, para os casos 

de não-aceitação de integrar o estudo ou de não recepção da convocatória. Todos os 

indivíduos foram seleccionados de modo aleatório sistemático do total de indivíduos da 

população-alvo do estudo. O cálculo da aleatorização foi feito considerando o número de 

indivíduos do SINUS em Junho 2010 (dados actualizados na altura do cálculo).  

Para responder ao objectivo de determinar o RCVG, são utilizadas as Tabelas de 

Risco Cardiovascular (DGS, 2007) (Anexo 1). Estas incluem apenas a faixa etária 40-65 

por se considerar que este é o período durante o qual, se considera que as alterações 

ocorrem mais frequentemente. As tabelas, propostas a nível Europeu, resultaram de um 

processo de investigação, o estudo SCORE, que concluiu que o risco aos 30 anos está 

suprimido. Daí apenas ponderarem o risco para idades entre os 40-65 anos (DGS, 2007). 

Os critérios de exclusão referem-se aos indivíduos com menos de 40 anos e 65 ou 

mais anos, pois a partir dessa idade o processo natural de envelhecimento condiciona 

alguns factores, e.g., o nível de actividade física e a idade constitui um factor de risco 

acrescido, per si, para a DIC. São também excluídos todos os indivíduos com antecedentes 

de EAM/SCA, porque se aceita que essas pessoas devem ser tratadas como casos de alto 

risco, reconhecendo, no entanto, que os mesmos factores de risco, importantes na 

prevenção primária, continuam a sê-lo na secundária (Conroy et al., 2003) 

Com a realização da recolha de dados no Centro de Saúde de Faro – Polo 1, local 

sede do Agrupamento dos Centros de Saúde Central, em diferentes dias, pretendeu-se 
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assegurar que todas as pessoas tinham igualdade de oportunidade de acesso e inclusão no 

estudo. 

Dada a estreita relação dos factores de risco modificáveis, utilizados como variáveis 

a estudar neste estudo com a idade, sexo, profissão, antecedentes pessoais de doença e 

história familiar de DCV, estes foram os critérios utilizados para caracterizar a amostra. 

 

3.4.1 Calculo do tamanho da amostra  

Não sendo possível a avaliação de toda a população a estudar, torna-se necessário o 

cálculo do tamanho de amostra representativo da população. No nosso estudo, 

considerámos a fórmula sugerida por Kasiulevičius, Šapoka & Filipaviciūtė2 (2007)5, para 

determinar o tamanho de amostra necessária.  

Considerámos um nível de significância de 95% e uma margem de erro de 4%. 

Verificando os valores das prevalências dos diferentes factores de risco, 4 parece ser um 

nível de variação de erro aceitável. 

O valor de prevalência adoptado foi o valor máximo de 50%; definido como o 

valor a utilizar quando não é possível estabelecer previamente a percentagem com o qual o 

fenómeno se verifica (Kasiulevičius, Šapoka & Filipaviciūtė2, 2007 e Gouveia de Oliveira, 

2009). 

Através do cálculo verificámos a necessidade de uma amostra com n=601. 

Quando verificamos o tamanho da amostra para populações finitas, através da 

formula      ss 

  1+ ss-1 

        Pop  

(onde pop é o total dos indivíduos do concelho de Faro, inscritos no CS Faro – 

24538), verificamos que o valor necessário para o tamanho da amostra é de 586 indivíduos. 

                                                           

5       onde, „Z’ é o valor do nível de confiança (1,96); „p‟ o valor da proporção da 

população com o determinado factor (0,5) ; „e’ o valor absoluto de precisão necessário para o estudo (nível de 

tolerância do erro) (4%) e n = número de indivíduos da amostra 

 

 

Ss = 
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3.4.2 Convocatórias enviadas 

Considerando a estimativa da população para 2009 de 20018 indivíduos (INE, 

2011), referentes à população do concelho de Faro, do grupo etário 40-64 e o número de 

indivíduos inscritos no CS de Faro do mesmo grupo etário (24538 segundo dados do 

SINUS a 31-07-2010), verifica-se a existência de 18,4% mais indivíduos inscritos no CS em 

Julho 2010, do que os residentes no Concelho de Faro em 2001. 

Por esta razão, prevê-se a existência de diversos casos inscritos mas não residentes, 

o que poderá significar, do ponto de vista deste estudo a probabilidade de encontrar muitos 

casos “perdidos”/omissos. Essa possibilidade foi por isso considerada, juntamente com a 

potencial percentagem de não-resposta à participação no estudo e ponderada no cálculo de 

convocatórias a enviar. Assim, o número de convocatórias enviadas foi calculado com base 

no cálculo da percentagem potencial de não-respondentes. Esse ajustamento, permitiu-nos 

apenas alcançar o número de indivíduos necessários para a representatividade estatística da 

amostra, mas é incapaz de impedir o possível viés de não-resposta (Mohadjer, Bell & 

Waksberg. 1994). Até porque, a melhor evidência sugere que a proporção de participação, 

só por si, não determina o viés de resposta (Galea & Tracy, 2007). 

Considerando esse possível viés e o pressuposto que uma taxa de resposta entre 50-

60% é considerada razoável e implica um viés de resposta mínimos (Draugalis & Plaza, 

2009) e também, que a maioria dos estudos populacionais são marcados, por um número 

significativo de não-respondentes, normalmente entre 20-40% da população alvo (Galea & 

Tracy, 2009), fizemos as respectivas ponderações e cálculos no sentido de aferir o tamanho 

de amostra necessário. Assim, perante uma população de 24538 indivíduos e a necessidade 

de obter uma amostra de 586 indivíduos para termos amostra representativa da população, 

procedeu-se ao envio de 2040 convocatórias (que corresponde a admitir uma taxa de 

resposta de cerca de 30%). 

As convocatórias foram enviadas por correio. Cada uma, foi acompanhada de 

documento com informação sobre o estudo e esclarecimento sobre a sua importância e 

implicações com a inclusão no estudo – Carta de Apresentação do Rastreio (Apêndice 2). 
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3.5 Recolha de dados 

A recolha de dados decorreu de 20 de Setembro a 26 Novembro de 2010, nas 

instalações do Centro de Saúde de Faro/ACES Central (Pólo 1). 

Os dados foram recolhidos por entrevista e recolha directa, pelo responsável do 

estudo/Fisioterapeuta e Enfermeiro. Na recolha de dados foram utilizados diferentes 

instrumentos e todos os dados foram anotados no “Formulário de Registo de Resultados” 

(Apêndice 1).  

Antes da recolha de dados foi requerido o Consentimento Informado e Número de 

Utente para possibilitar sinalização para médico de família, nos casos de indivíduos em com 

SCORE de risco elevado para DIC. Caso o utente não tivesse consigo o seu cartão de 

utente era-lhe sugerido (de forma opcional) a informação de um contacto para poder ser 

contacto pessoalmente, em caso de identificação de risco elevado. 

No momento da avaliação, os profissionais responsáveis pela recolha de dados, 

mediante os resultados obtidos com a avaliação e os valores obtidos nos diferentes factores 

de risco, fizeram a informação directa e respectivo ensino e alerta individual, em função 

dos valores encontrados. 

 

3.6 - Instrumentos 

Na recolha de dados recorreu-se à utilização de testes específicos, aplicados em 

larga escala, inócuos e de aplicação rápida e barata, que permitem a observação de 

alterações, não conhecidas, do estado de saúde e identificação de factores de risco da DCV 

(Mausner & Bahn, 1990 e Oliveira, 2009). 

Por não ser viável fazer um estudo clínico exaustivo de cada um dos indivíduos 

incluídos na amostra, torna-se necessária a utilização de instrumentos de triagem, simples, 

seguros e de baixo custo (utilizados neste estudo), que permita a exclusão de presença de 

doença com razoável segurança (Oliveira, 2009) 

Considerando a diversidade dos dados a recolher e a sua especificidade considera-se 

necessária a utilização de instrumentos específicos, seguros, validados, fidedignos e de 

utilização simples e barata (Gouveia de Oliveira, 2009). Para cada uma das variáveis a 

estudar, será utilizado um instrumento específico, conforme se mostra no quadro seguinte 

(tabela 7). 
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Tabela 7 – Instrumentos utilizados para estudar as diferentes variáveis 

 

3.6.1 IPAQ – Questionário Internacional de Actividade Física 

Dado o reconhecimento global do impacto do sedentarismo na Saúde Pública (SP), 

a OMS desenvolveu o International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) com o 

objectivo de fornecer um instrumento bem desenvolvido que possa ser utilizado 

internacionalmente em grupos ou populações, para obter níveis estimados e comparados de 

actividade física, nos países e entre países, assim como em actividades de vigilância e para 

orientar o desenvolvimento de actividades relacionadas com a actividade física e a saúde, 

nos vários domínios (IPAQ, 2010). Segundo Craig, Marshal, Sjostrom, et al. (2003) este 

instrumento pode ser usado para estudos de prevalência nacionais e regionais.  

Os questionários do IPAQ foram desenvolvidos para ser aplicados a adultos entre 

os 18 e os 65 anos (Craig, et al., 2003). Foram criadas duas versões: a versão curta de 7 itens 

e a Versão Longa de 21 itens. A versão curta pode ser aplicada por telefone e foi concebida 

principalmente para a vigilância da actividade física da população, entre os adultos. A 

versão longa permite fornecer informações mais detalhadas, por exemplo necessárias para 

trabalhos de investigação ou para fins de avaliação (IPAQ, 2010) e pode ser administrada 

por entrevista ou por auto-preenchimento (IPAQ research comitte, 2005).  

Foi originalmente testado em 14 centros de 12 países, numa amostra superior a 

2000 indivíduos (ambas as versões). De destacar que algumas amostras foram seleccionadas 

por conveniência, entre funcionários e universitários e que foi necessária a adaptação 

Instrumento Variável  Referência bibliográfica 

IPAQ Nível de Actividade Fisica IPAQ, 2010 

EADS Stress, ansiedade e depressão Pais-Ribeiro et al, 2004 

Fita métrica e balança Indice Ponderal – IMC Omron, 2010 

Fita métrica Perímetro abdominal  WHO, 2010 

Omron M6 Hipertensão arterial Omron Health care, 2010 

Accutrend GC Colesterol total González & Llanos, s/d 

Exceed da Abbot Diabetes Laboratories Glicémia  

Tabela de Baixo Risco na Europa – SCORE  SCORE de risco  DGS, 2007 
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cultural das questões, uma vez que em alguns países, determinadas actividades, não existem 

ou têm muito poucos adeptos (Bauman et al., 2009). 

Apesar de alguns investigadores terem concluído que há uma concordância elevada 

entre as versões curta e longa, outros há que discordam, afirmando que a versão curta 

sobrevaloriza a inactividade em 50% sendo a versão longa mais fidedigna (IPAQ, 2010). 

No estudo de Craig et al. (2003) foram feitos três tipos de análises distintas: 

avaliação da fiabilidade (teste-re-test) da mesma versão do IPAQ em dois momentos 

diferentes; validade concorrente (inter-método), pela comparação dos dados das duas 

versões do IPAQ administradas no mesmo dia; validade de critério, comparando os dados 

auto-reportados com ao avaliados por acelerómetro, durante 7 dias. 

Do ponto de vista da fiabilidade o IPAQ mostrou um coeficiente de correlação de 

Spearman, p=0,81 (IC a 95%: 0,79 % a 0,82%), o que indica um bom grau de fiabilidade, 

com bom nível de repetição. O coeficiente de validade (inter-método) entre as versões do 

IPAQ sugere que as duas versões são semelhantes, com um p=0,67 (para um nível de 

significância de 95%; IC 0,64-0-70). Os critérios de validade do IPAQ, em relação aos 

acelerómetros CSA, apresentam um valor de correlação de 0,33 (IC a 95%: 0,26 a 0,39) 

para a versão longa e p=0,30 (IC, 0,23-0,36). Estes resultados mostram que o IPAQ exibe 

propriedades métricas que são pelo menos tão boas como dos restantes instrumentos auto-

reportadas de actividade física (Craig et al., 2003).  

Considerando a diversidade de amostras e países envolvidos no estudo, os 

resultados ao nível da validade e fiabilidade, suportam a performance das suas 

características psicométicas (Craig et al., 2003). 

Uma vez que Portugal contribuiu com 196 elementos (homogeneamente 

distribuídos por sexo), para a amostra global de 1880 participantes, de 12 países; poder-se-á 

inferir uma validação parcial do mesmo para a população portuguesa (Craig et al., 2003).  

A aplicação e análise deste questionário permite compreender e quantificar o 

dispêndio energético semanal do indivíduo, perceber e distinguir as actividades físicas de 

intensidades diferentes e a quantidade de tempo que o indivíduo caminha e passa sentado 

por dia e semana (Bauman et al., 2009). Na generalidade, permite a classificação do nível de 

actividade física, dos indivíduos, em três categorias: baixa, moderada e elevada (ANEXO 

3a).  
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3.6.2 EADS - Stress, ansiedade e depressão 

Para a avaliação do nível de stress, ansiedade e depressão recorreu-se à Escala de 

Ansiedade, Depressão e Stress (EADS-21). Esta é uma escala quantitativa que mede o 

distress através das variáveis depressão, ansiedade (sintomas de estimulação psicológica) e 

stress (o sintoma de ansiedade mais cognitivo e subjectivo). Considera a dificuldade 

empírica de separar ansiedade e depressão e por isso propõe um modelo tripartido em que 

os sintomas de ansiedade e depressão se agrupam em três estruturas básicas e sintomas 

inespecíficos responsáveis pela forte associação entre as medidas de ansiedade e depressão: 

distress ou afecto negativo. Inclui sintomas relativamente inespecíficos, experimentados 

tanto por indivíduos deprimidos como ansiosos e inclui ainda humor deprimido e ansioso 

assim como insónia, desconforto ou insatisfação, irritabilidade e dificuldade de 

concentração. Esta escala foi desenvolvida com populações sem doença, embora pareçam 

igualmente adequadas para populações com patologia mental (Pais-Ribeiro, Honrado & 

Leal, 2004).  

Na medida em que permite a diferenciação entre estes três estados é uma medida 

útil quer para a investigação quer em uso clínico quando é necessário lidar com ligações 

complexas entre perturbações emocionais e exigências do meio (DASS, 2010). Foi 

desenhada para medir os estados emotivos negativos de depressão, ansiedade e stress e 

pode ser administrada em grupos ou individualmente com intuito de investigação (DASS, 

2009). Permite categorizar cada um dos construtos, ansiedade, depressão e stress em 

diferentes níveis: normal, médio, moderado, severo e extremamente severo (DASS, 2009).  

Constitui uma escala de 21 itens distribuídos em três sub-escalas: Depressão, 

Ansiedade e Stress, auto-reportadas, do tipo likert, de 4 pontos de gravidade ou frequência: 

“não se aplicou a mim”, aplicou-se a mim algumas vezes”, “aplicou-se a mim de muitas 

vezes”, “aplicou-se a mim a maior parte das vezes”, a que correspondem valores de 0 a 3 

(Pais-Ribeiro, J., Honrado, A. & Leal, I., 2004 e Apóstolo, Mendes & Azeredo, 2006). Os 

resultados de cada sub-escala são determinados pela soma dos resultados dos setes itens. A 

escala fornece três notas, uma por sub-escala. As notas mais elevadas em cada escala 

correspondem a estados afectivos mais negativos. Os itens da versão curta, foram 

seleccionados de modo que possa ser convertida nas notas da versão longa pela 

multiplicação do somatório dos scores por 2 (Pais-Ribeiro, Honrado & Leal, 2004 e DASS, 

2009).  
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A versão curta propõe-se medir os construtos do mesmo modo que a versão de 42 

itens e por ser mais pequena é preferível à mais longa, dado que nos contextos de aplicação, 

a avaliação poderá constituir uma sobrecarga (Pais-Ribeiro, Honrado & Leal, 2004). Foi 

adaptada à população portuguesa em 2004 e confirmou-se que a versão portuguesa da 

EADS de 21 itens tem propriedades idênticas às da versão original, e que os três sindromas 

intitulados depressão, ansiedade e stress devem ser distinguidos em escalas de auto-relato 

(Pais-Ribeiro, Honrado & Leal, 2004).  

As escalas da EADS demonstraram ter elevada consistência interna e capacidade de 

discriminação significativa em variados aspectos. Confirma-se ainda as propriedades 

psicométricas da versão reduzida, para 21 itens (Pais-Ribeiro, Honrado & Leal, 2004). 

Como a consistência interna aumenta com o número de itens da escala, no estudo de 

validação e adaptação de Pais-Ribeiro, Honrado & Leal (2004) a correlação item escala a 

que pertence foi também medida, com magnitude de correlação semelhante para as duas 

versões da EADS. A EADS-21 revelou forte consistência interna, sem intens 

problemáticos e com valores de correlação, corrigidos, de cada item com o score da sub-

escala a que pertence teoricamente, entre 0,31 e 0,78 e de cada item com score dos 21 itens 

entre 0,42 e 0,83. Os valores do alfa de Cronbach foram respectivamente, de 0,90 para a 

depressão, 0,86 para a ansiedade, 0,88 para o stress e 0,95 para o total das três sub-escalas 

(Apóstolo, Mendes & Azeredo, 2006). Essa medição identificou alguma contaminação 

entre os construros mais semelhantes do que diferentes, o que, apesar de tudo, está de 

acordo com a teoria geral subjacente a estes instrumentos, o que poderá sugerir uma 

natural continuidade entre os sindromas avaliados (Pais-Ribeiro, Honrado & Leal, 2004).  

Dado supor-se que as duas versões da escala medem os mesmos construtos da 

mesma maneira, a correlação entre elas deve ser elevada. Pais-Ribeiro, Honrado & Leal 

(2004) encontraram uma correlação elevada entre as escalas da versão de 21 e a de 42 itens, 

com variâncias explicadas de 89%, 90% e 96% respectivamente para o stress, a ansiedade e 

a depressão. A correlação entre cada sub-escala, na versão reduzida é idêntica. Estes 

resultados apontam para uma identidade das medidas da versão de 21 e de 42 itens. Ao 

nível da consistência interna verifica-se ainda que, no que se refere à relação de cada item 

com a escala, há contaminação entre as três sub-escalas e que cada uma avalia construtos 

mais semelhantes do que diferentes, o que, estará de acordo com a teoria geral subjacente 

ao instrumento em causa (Apóstolo, Mendes & Azeredo, 2006). 
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Na validação de critério concorrente com a HAD (Hospital Ansiety and 

Depression Scale), observou-se valores de correlação moderados e fortes entre os dois 

conceitos em análise. No score total, a correlação é maior (0,74) (Apóstolo, Mendes & 

Azeredo, 2006). 

A EADS revela capacidade de satisfazer as necessidades dos investigadores e 

clínicos na medição do estado actual ou mudança de estado ao longo do tempo (ex: no 

decurso do tratamento) nas três dimensões de depressão, ansiedade e stress (DASS, 2010).  

 

3.6.3 Aparelho de medição de Pressão arterial 

São amplamente reconhecidas as limitações da medição casual da pressão arterial, 

estendendo-se, por um lado, pela parca representatividade de uma variável hemodinâmica 

marcada por uma enorme variabilidade, e por outro, pela dependência de normas rígidas de 

avaliação (operador, doente e aparelhagem) pouco adequadas à prática clínica corrente 

(Pereira & Maldonado, 2005). Estas limitações levaram à proliferação de alternativas para a 

medição da pressão arterial, nomeadamente sob a forma de dispositivos de medição 

automáticos. Com estes dispositivos surgiu a necessidade de se fazer o controlo da 

qualidade desses dispositivos (Pereira e Maldonado, 2005) e da sua validade e fiabilidade. 

Esta necessidade culminou com o desenvolvimento de protocolos de validação e com a 

promulgação de normas relativas aos equipamentos (Directiva da Comunidade Europeia 

93/42).  

Existem no mercado diferentes aparelhos de diversas marcas para avaliar a pressão 

arterial. Neste estudo, recorreu-se à utilização do aparelho Omron M-6 Confort que cumpre 

as directrizes da Comunidade Europeia relativas aos aparelhos médicos (93/42/EEC – 

Medical device Directive), produzido sob critérios de qualidade da OMRON 

HEALTHCARE Co. Ltd., Japan de acordo com os Standards Europeus EN1060 para os 

esfignomanómetros não invasivos (Omron healthcare, 2010). 

O Omron M6 foi submetido a estudo de validação de critério pelo Protocolo 

International de Avaliação da Pressão Arterial da Sociedade Europeia de Hipertensão e 

cumpriu com todos os requisitos, sendo por isso considerado um aparelho de medição de 

pressão arterial recomendado por essa entidade cientifica (Topouchian, Assaad, 

Orobinskaia, Feghali & Asmar, 2006).  
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Na medição da PA foram tidos em conta vários aspectos: 

 Individuo sentado durante pelo menos 5 minutos antes de iniciar a medição; 

 Foram obitdas duas medições, espaçadas entre 3 - 5 minutos, com registo da 

segunda medição e com medição adicional caso houvesse valores  muito dispares entre as 

duas medidas; 

 Colocação da braçadeira ao nivel do coração. 

 

3.6.4 Aparelho de avaliação rápida de sangue capilar  de Colesterol Total (CT) 

A avaliação dos níveis de colesterol foi efectuada com base no valor do CT, por 

não existir evidência de que o rácio colesterol/HDL apresente vantagens, 

comparativamente com o CT, como indicador do nível lipídico, só por si (Conroy et. al., 

2003).  

A medição dos níveis de CT foi realizada a partir de sangue capilar, utilizando o 

aparelho de avaliação rápida Accutrend GC da Roche, tiras de reagente próprias e especificas 

para esse aparelho e lancetas. Segundo (González & Llanos, s/d) o Accutrend GC 

apresenta elevada fiabilidade e os resultados obtidos apresentam uma elevada 

correlação com os métodos laboratoriais de referência. Os mesmos autores, referem que 

os resultados de inexactidão (versus método de referência por ultracentrifugação) obtidos 

com equipamentos Accutrend é menor que o recomendado pelo NCEP (National 

Cholesterol Education Program) (<3%). Ao nível do Erro total, os resultados obtidos para 

o Accutrend GCT estão de acordo com o recomendado pela NCEP (<9%). 

 

3.6.5 Aparelho de avaliação rápida de sangue capilar de glicémia  

Os níveis de glicemia foram avaliados por sangue capilar, utilizando o aparelho 

Exceed da Abbot Diabetes Laboratories e respectivas tiras reactivas. A Abbot Diabetes Laboratories 

colaborou como parceiro neste estudo, através do fornecimento de todo o equipamento 

necessário à avaliação dos níveis de glicemia (lancetas, tiras reactivas e aparelho de avaliação 

rápida de glicemia capilar).  
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3.6.6 Estadiómetro, fita métrica e balança electrónica - Índice ponderal e perímetro 

abdominal 

O índice de Massa corporal (IMC) é aceite como padrão de medida internacional 

para identificar da melhor maneira possível o grau de obesidade de uma pessoa e resulta do 

cálculo do valor do peso (em Kg) a dividir pelo valor da altura (metros), elevada ao 

quadrado (WHO, 2010). Para proceder a esse cálculo será necessário recorrer à utilização 

de balança electrónica da marca Seca e estadiómetro.  

Para a medição do perímetro abdominal recorreu-se ao uso de fita métrica standard 

e utilizou-se o nível umbilical, como referência para a avaliação. 

 

3.6.7 Tabela – SCORE de Baixo Risco na Europa 

O RCVG é calculado utilizando a tabela derivada do projecto SCORE (Systematic 

Coronary Risk Evaluation), desenvolvido por um conjunto de sociedades congéneres 

Europeias, aprovado e recomendado pela DGS (2007). A estimativa de risco calculada com 

estas tabelas permite a classificação em diferentes scores, do risco de morte por doença 

cardiovascular a 10 anos. Os valores de risco absoluto constantes nas tabelas SCORE, 

resultaram da elaboração de diversos cálculos (Conroy et al., 2003) e correspondem à 

diferença entre as taxas de ocorrência nos grupos expostos e não expostos e constitui uma 

medida útil para avaliar a dimensão do problema de saúde pública causada pela exposição 

(Beaglehole, Bonita, Kjellstrom, 2003). 

Os métodos utilizados para estimar o risco cardiovascular baseiam-se em estudos 

epidemiológicos de coortes, onde a presença dos factores de risco foi relacionada com a 

incidência posterior de eventos cárdio-cerebrovasculares. Desta forma, foi possível calcular 

a probabilidade de ocorrência de um episódio em função do número e da intensidade dos 

factores de risco presentes num indivíduo. Esta probabilidade é expressa em percentagem e 

indica a proporção de doentes, com as mesmas características, em que é esperada a 

ocorrência de um evento, num determinado período de tempo (DGS, 2007). 5% do limite 

do RCVG a 10-anos dado pelas tabelas de SCORE de risco, têm uma especificidade de 50-

70% e sensibilidade de 60-80% nas populações de alto risco (Conroy, et al. 2003), o que 

significa que 5 em cada 100 pessoas dessa idade e sexo e com a associação de factores de 
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risco especifico, morrerão provavelmente de DCV. Normalmente o risco de desenvolver 

doença é muito superior (DGS, 2007). 

A estimativa de risco baseia-se no sexo, idade, tabagismo, pressão arterial sistólica, 

colesterol total ou rácio colesterol total/HDL-colesterol (DGS, 2007). Quando se avalia o 

risco de cada um dos indivíduos esses são os factores a considerar.  

Considera-se como categoria de alto risco, susceptível de medidas eficazes de 

prevenção farmacológica, um risco absoluto maior ou igual a 5%.  

A DGS (2007) considera a existência de situações potenciadoras de um RCVG 

superior ao indicado na tabela, quando o indivíduo apresenta uma das seguintes 

caracteristicas: 

 se aproxima da categoria etária seguinte 

 apresenta um grau significativo de disfunção renal 

 assintomático, evidencia aterosclerose subclínica, frequentemente após o recurso a 

imagiologia diagnóstica 

 tem antecedentes familiares de DCV prematura, geralmente definida como a que 

surge antes dos 55 anos do sexo masculino e dos 65 anos do sexo feminino 

 é obeso e sedentário, especialmente quando é evidente a presença de síndrome 

cardiometabólico 

 tem baixos níveis de colesterol HDL, hipertrigliceridémia, tolerância diminuída à 

glucose, com elevados níveis de proteína C-reactiva, fibrinogénio, homocisteina, 

apolipoproteína B e Lp(a) 

 tem diabetes (nestes casos devem-se aplicar coeficientes correctores ao valor 

calculado no SCORE, multiplicando por 2 o risco calculado, nos homens e por 4 nas 

mulheres 

 tem doença cerebrovascular (nestes casos deve-se aplicar coeficiente corrector ao 

valor calculado no SCORE, multiplicado por 1,5 o risco calculado. 

A tabela de SCORE permite classificar o risco em sete categorias diferentes de 

risco, conforme se mostra de seguida (Fig. 2). 
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 15% e mais 

 10-14% 

 5-9% 

 3-4% 

 2% 

 1% 

 <1% 

Fig 2 – Categorias do RCVG (Conroy et al., 2003) 

 

3.7 – Variáveis 

As Variáveis a considerar são os Factores de Risco Modificáveis para a DIC/SCA 

e os dados sócio-demográficos, conforme se mostra de seguida, na tabela 8: 

Tipo Ordinal Métrica Nominal 

Variáveis 

Grupos etários Peso Género 

Escolaridade Altura Profissão 

Indice Ponderal – IMC Glicémia História pessoal/familiar de DCV 

Estado de saúde Pressão arterial História pessoal de outras doenças 

Categoria de pressão 

arterial 
Colesterol Total Tabagismo/ Hábitos Tabágicos 

Nível stress, ansiedade e 

depressão 

Perímetro 

abdominal 
Nível de Stress, ansiedade e depressão 

Categoria de nível de 

glicémia 

Idade de inicio de 

tabagismo 
Actividade Física 

Categoria de colesterol 

total 

Número de 

factores de risco 
Pressão arterial 

Nível de actividade física SCORE total Nível de colesterol total 

SCORE de risco Idade Nível de glicemia 

Tabela 8 – Principais variáveis em estudo e sua tipologia 

A operacionalização e categorização das variáveis, foi efectuada conforme se mostra 

no Apêndice 4. Para as diferentes variáveis métricas foram criadas sub-categorias para ser 

possível a utilização de alguns testes de análise estatística.  

Para a variável idade, a categorização baseou-se nos grupos etários utilizados na 

Escala de Avaliação de Risco. 
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A categorização da variável “profissão” foi feita mediante a Classificação Nacional 

de Profissões, do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP, 2010) 

Para a variável “Antecedentes Pessoais de Outras Doenças”, utilizámos a 

Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas de Saúde 

Relacionados/Internacional Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems (ICD-10) (WHO, 2010a) na categorização das diferentes condições clínicas. 

As variáveis “tabagismo”, “antecedentes de doenças” e “estado de saúde geral” 

foram categorizadas conforme se apresenta no Inquérito Nacional de Saúde 2005-2006, 

assumindo-se de que essa referência e apresentação de questões estaria totalmente aferida, 

para a população portuguesa. 

As restantes variáveis foram categorizadas conforme estabelecido e defendido na 

diferente literatura, revista para a realização deste estudo. 

No final da avaliação dos diferentes FR foi calculado o Risco Global Cardiovascular 

(RGCV), através das tabelas SCORE. A variável Risco Global Cardiovascular é uma 

variável métrica categorizada em variável ordinal, conforme a escala de categorização da 

própria tabela. 

 

3.8 Análise dos dados 

Para a análise estatística recorreu-se ao software SPSS (Statistical Package for 

Social Sciences), versão 17. Toda a análise inferencial será feita para um nível de 

significância de 5%. 

Procedeu-se a uma análise estatística descritiva, inferencial e correlacional que nos 

permitiu caracterizar a amostra, analisando as diferentes variáveis.  

Numa primeira abordagem estatística realizou-se o cálculo das medidas de 

tendência central e de variabilidade ou dispersão.  

Após esta análise estatística univariada foram realizados testes de hipóteses: o teste 

de independência do qui-quadrado, permitiu verificar a relação entre duas variáveis, sempre 

que pelo menos uma delas é categórica, aferindo se as diferenças observadas nos dados 

podem ser devidas ao acaso ou a erros de amostragem e não a diferenças na população 

(Aguiar, 2007).  
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“A partir do momento em que se conclui que a associação ou a diferença é 

estatisticamente significativa, temos de medir a sua magnitude (força de associação) e o 

sentido (direcção da associação) ” (Aguiar, 2007).  

No caso das variáveis qualitativas ordinais, o teste a aplicar para verificar a 

intensidade da relação entre as duas variáveis foi o teste de Correlação de Spearman. O 

coeficiente ρ de Spearman varia entre -1 e 1 e quanto mais próximo destes extremos, maior 

será a associação entre as variáveis. O sinal negativo da correlação significa que as variáveis 

variam em sentido contrário, isto é, as categorias mais elevadas de uma variável estão 

associadas a categorias mais baixas da outra variável (Afonso e Nunes, 2011). 

A medida que nos permite fazer a análise da magnitude da associação e verificar a 

probabilidade da exposição a um agente ou factor de risco face à ocorrência de doença, é o 

Odds Ratio (OR). Neste estudo transversal, o OR representará essencialmente uma força de 

associação estatística entre um dado factor e um dado resultado de saúde (Aguiar, 2007) e 

foi calculado com esse intuito.  

 

3.9 Formalidades para execução do estudo  

Para tornar possível a operacionalização e viabilização deste estudo, tornou-se 

necessária, a criação de parceria com outras organizações/instituições.  

Por considerarmos fundamental o apoio e participação de um estudo desta 

natureza, e por ser fundamental o apoio da ARS – Algarve, no sentido de apoiar e 

colaborar na realização do mesmo, no acesso à população e amostra, divulgação do estudo, 

contacto com a população, envio das convocatórias para participar no estudo e na 

disponibilização de recursos físicos necessários para a recolha dos dados, procedeu-se à 

solicitação desse apoio, através de oficio escrito e entregue pessoalmente junto da 

Secretária da Direcção da ARS-Algarve (Apêndice 5). 

A aceitação deste pedido foi comunicada à responsável pelo estudo através de 

ofício, enviado por correio, no dia 17 Julho de 2010, onde constavam as condições 

impostas pela comissão de ética que aprovou o estudo (ANEXO 4). 

Perante a nossa intenção de realizar a recolha de dados nas instalações do Centro de 

Saúde de Faro, Polo 1 – Agrupamento dos Centros de Saúde Central, procedemos ao 



Rastreio aos Factores de Risco Modificáveis da Doença Isquémica Coronária no Concelho de Faro 
 

41 

 

pedido de autorização de utilização de espaço, aparelho de medição de pressão arterial e 

equipamento de medição de índice ponderal (balança e estadiómetro) (Apêndice 6). 

A autorização para utilizar o espaço e o respectivo equipamento, solicitado ao 

ACES Central – Centro de Saúde de Faro, foi concedida via e-mail, no dia 2 de Setembro 

de 2010, após reunião com a elementos do Conselho Clínico do ACES Central no dia 3 

Agosto de 2010 e contacto telefónico a solicitar confirmação do pedido realizado (Anexo 

5). 

No sentido de viabilizar a recolha de dados nos prazos estabelecidos e com o 

objectivo de transformar este estudo de investigação, num trabalho de equipa e interacção 

interdisciplinar e beneficiar todos os indivíduos avaliados/rastreados com um momento de 

Educação para a Saúde e informação, dada por diferentes elementos de uma equipa de 

prestação de cuidados de saúde, considerámos essencial a colaboração de enfermeiros no 

momento de recolha de dados deste estudo. Para isso, procedemos ao convite pessoal e 

por escrito a alguns enfermeiros do Serviço de Cardiologia do Hospital de Faro (Apêndice 

7). Cada um dos enfermeiros a quem foi possível aceitar o convite e colaborar na recolha 

de dados neste estudo, apresentou pessoalmente essa vontade e disponibilidade. 

Dado que no decurso do estudo seria necessária a utilização de determinados 

instrumentos, sob a forma de escalas, considerámos importante proceder ao pedido formal 

de autorização de utilização do respectivo instrumento. Segundo os autores de ambos os 

instrumentos, estes são de utilização livre tendo sido, no entanto, comunicado formalmente 

aos respectivos autores a sua utilização neste estudo de prevalência. 

 

3.10 Considerações éticas 

Há um elenco de questões éticas que se colocam quando da realização de um 

estudo, fundamentalmente assentes em duas perspectivas: uma relacionada com a atitude 

do investigador perante o desenho e a dinâmica da pesquisa; uma outra que concerne à 

atitude do investigador face aos participantes no referido estudo. 

Relativamente à primeira ordem de questões – atitude do investigador perante o 

estudo – o elemento central prende-se com a objectividade necessária para a apreciação 

positiva de qualquer estudo, traduzida de forma a salvaguardar a interferência da ambição 

do próprio investigador. No que diz respeito à segunda ordem de questões – atitude do 
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investigador perante os participantes no estudo – os aspectos fundamentais consistem na 

garantia de confidencialidade dos dados pessoais, no reconhecimento do direito de 

qualquer participante a retirar-se do estudo e no direito ao conhecimento da finalidade do 

mesmo (Creswell 2003).  

No caso específico de desenhos de investigação que envolvam uma dimensão 

clínica associada à necessidade de recolha de material biológico, o que se verifica no 

presente estudo cujo objectivo central consiste em Identificar e caracterizar indivíduos em risco de 

desenvolver doença isquémica coronária e respectivos factores de risco modificáveis, assumem especial 

relevância os aspectos anteriormente referidos. 

Dado que o estudo a realizar será um estudo observacional do tipo transversal, não 

se pretendendo qualquer tipo de intervenção por parte do investigador (como estudo não 

experimental, não há lugar a modificação do estado dos indivíduos/participantes), a 

concretização de garantias no domínio ético consta do seguinte: 

a) A amostra será seleccionada de modo aleatório e incluirá indivíduos que, de modo 

voluntário, aceitem participar no estudo;  

b) A prática do Consentimento Informado, subjacente ao enunciado da alínea 

anterior, será assegurada pelo conjunto dos intervenientes no estudo; 

c) Dado que as variáveis a considerar (Hipercolesterolémia, Hiperglicemia, 

Tabagismo, Stress e Ansiedade, Sedentarismo / Nível de actividade física, Excesso 

de Peso, Perímetro Abdominal e Risco Global Cardiovascular) incluem, entre 

outras, a colheita de material biológico (com procedimentos clínicos de rotina) 

serão, também, enumeradas formalmente as garantias de confidencialidade e de 

anonimato;  

d) No sentido de permitir a possibilidade de reporte, aos participantes, em caso de 

rastreio positivo e se, em relação a este, manifestarem o seu interesse, as amostras 

colhidas serão codificadas para protecção da confidencialidade, com a possibilidade 

de o investigador poder, para tal, descodificá-las. 

e) De forma a garantir o bem-estar, confiança e segurança dos indivíduos, a avaliação 

será realizada por pessoal especializado. 

f) Os autores dos instrumentos de avaliação EADS e IPAQ, foram 

formalmente contactados no sentido de informar a utilização dos respectivos 

instrumentos e obter a sua autorização. Esta não foi necessária por serem 

instrumentos de utilização livre. 
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PARTE III - Apresentação e Discussão de Resultados 

 

4 - Apresentação e discussão dos resultados 

Do total de 2040 convocatórias enviadas vieram devolvidas por correio 179, ou seja 

8,7%. Responderam à convocatória 610 indivíduos, obtendo-se uma taxa de resposta de 

32,77%. 

Dos indivíduos que responderam à convocatória 9 foram excluídos do estudo por 

terem história de Enfarte Agudo do Miocárdio. A sua caracterização é conforme se 

apresenta na tabela 9: 

n 

Género Masculino   

Idade Média 56,67 (±4,41)  

Mínimo =51  

Máximo = 63 anos idade 

 

Profissão Aposentados 

Desempregado 

Pessoal administrativo e similares,  

Pessoal dos serviços directos e particulares de protecção e 

segurança,  

Pessoal dos serviços de protecção e segurança; 

Operários e trabalhadores similares das indústrias extractivas 

e da construção civil 

4 

1 

1 

1 

 

1 

1 

Antecedentes de DCV ou outras doenças 0 

Auto-percepção do estado de saúde geral Muito mau  

Razoável   

Bom  

1 

6 

2 

Antecedentes pessoais Dislipidémia 

HTA 

Hiperglicemia 

Excesso de peso  

Stress, ansiedade e depressão 

6 

4  

1 

5 

3 

Tabagismo Fumadores  

Não fumadores  

Ex fumadores 

 1 

 3 

 5 

Pressão arterial sistólica (mmHg) Média 148,5 (±15,4)   
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 Mínimo = 127  

Máximo = 179 

Pressão arterial diastólica (mmHg) Média 89,3 (±8,7) 

Mínimo =76  

Máximo = 109 

  

HTA  7 

Dislipidemia (> 200mg/dl)  4  

Hiperglicemia  4 

Excesso de peso  9 

Stress, ansiedade e depressão  3 

Nível de actividade física baixo     2 

Tabela 9 – Caracterização dos indivíduos excluídos do estudo 

Constituindo estes indivíduos um grupo de alto risco aos quais deverão ser 

aplicadas as medidas adequadas para indivíduos de alto risco, foi calculado o SCORE de 

risco com a aplicação do respectivo coeficiente corrector, pela multiplicação de 1.5 ao risco 

calculado.  

Verifica-se que 1 indivíduo tem SCORE=2%; 5 têm SCORE=3% e 3 têm SCORE 

=5-9%. Os valores da tabela de SCORE foram calculados a partir do valor de 

probabilidade de ocorrência de um episódio em função do número e intensidade dos 

factores de risco presentes. Essa probabilidade, expressa em percentagem, indica a 

proporção de doentes, com as mesmas características, em que é esperada a ocorrência de 

um evento, num determinado período de tempo (DGS, 2007).  

Estes dados revelam que apesar de os indivíduos terem história de DIC, mantêm 

factores de risco não controlados e apresentam risco de evento fatal de DCV a 10 anos. 

Cerca de 1/3 dos indivíduos tem alto risco (risco absoluto maior ou igual a 5%) de DCV, o 

que evidencia a necessidade de medidas eficazes de prevenção farmacológica (DGS, 2007). 

Desses indivíduos 2 fazem medicação para dislipidemia mas mantêm valores de CT 

superiores a 200 mg/dl, nenhum faz medicação para hiperglicemia, embora um dos 

indivíduos apresente valor de glicemia em jejum compatível com intolerância a glicose em 

jejum.  

Apesar de todos terem valores de pressão arterial compatíveis com HTA apenas 2 

fazem medicação para a HTA. Verifica-se desta forma que as medidas farmacológicas ou 

outras aplicadas neste momento poderão estar a ser ineficazes ou insuficientes no controlo 

dos factores de risco. Esse facto poderá ser explicado por sub-medicação, não adesão à 
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terapêutica, sub-avaliação ou não seguimento ou continuidade dos cuidados assistenciais, 

insucesso ou pouco efectividade das estratégias de prevenção, promoção e educação em 

saúde, ou das suas fases de implementação (Costa et al., 2003, Cortez-Dias et al., 2009 e 

Okai & Lopes, 2009). Também as próprias percepções e crenças dos indivíduos acerca do 

seu estado de saúde, medicação e problemas de saúde (Macedo et al., 2008), poderão estar a 

influenciar o não controlo dos factores de risco nestes indivíduos. 

 

4.1 Caracterização da amostra em relação às suas características sócio-demográficas 

Como se pode ver no gráfico 2 este estudo incide sobre um universo de 601 

indivíduos, sendo a maioria mulheres (56,41%). 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 – Distribuição da amostra por género 

Em termos de grupos etários o grupo com maior representatividade é o que integra 

a classe 60-64 anos (vd. Gráfico 3). Esta evolução não é semelhante ao que acontece em 

Portugal Continental (DGS, 2006a) e no Concelho de Faro (vd. gráfico 1), onde os grupos 

etários com maior representatividade pertencem às categorias 40-44, 45-49 e 40-54 anos de 

idade, com 23,2%, 22,2% e 20,5% da totalidade dos indivíduos, respectivamente, 

observando-se até uma tendência inversa.  

Estes dados remetem-nos a uma breve reflexão acerca das características da 

população que respondeu à convocatória para participar no estudo. Apesar de a selecção 

ser aleatória, a proporção de não-respondentes à participação em estudos deste tipo, pode 

ser influenciada por diferentes factores (viés de não resposta), como a idade, sexo, estado 

civil, educação, estado de saúde, hábitos tabágicos, estilo de vida, etnia, datas, objectivos do 

estudo, metodologia de contacto (estratégia, número e ordem de contactos) e uso de 
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incentivos (Stang, 2003). A diferença entre os respondentes e não respondentes pode fazer 

com que os resultados obtidos possam não reflectir ou caracterizar adequadamente os não 

respondentes, o que significa que as inferências ou estimativas realizadas podem não ser as 

mais adequadas (Mohadjer, Bell & Waksberg, 1994). No que se refere ao género, existe 

evidência que as mulheres por norma participam mais em estudos, comparativamente aos 

homens (Galea & Tracy, 2007). No entanto, neste estudo, o mesmo não se verifica já que a 

percentagem de homens e mulheres não são aparentemente muito distintas, apesar da 

tendência aqui descrita, estar presente com 56% de homens versus 44% mulheres. No que 

se refere à idade, considerando a existência de maior número de respondentes em grupos 

etários mais elevados, o factor idade e todas as condicionantes relacionadas, como por 

exemplo, estado de saúde, estilo de vida, objectivos de estudo podem ter influenciado a 

taxa de adesão e resposta a este estudo. A resposta à convocatória poderá ter sido 

condicionada por factores como a preocupação com o estado de saúde ou a noção de 

maior necessidade de avaliação ao nível dos factores de risco da doença coronária, que, 

poderão estar menos evidenciados nos indivíduos com menos idade. 

 

Gráfico 3 – Distribuição da população por grupos etários 

A média de idade da amostra é de 53,11 (±7,06) anos. Em termos de género a 

amostra tem características semelhantes com idades médias de 53 (±7) anos, mínima de 40 

e máxima de 64 em ambos os sexos. A distribuição uniforme entre homens e mulheres, na 

amostra, reforçam o carácter aleatório da amostra. No entanto, ao nível da distribuição por 

grupos etários e comparando com os dados da população residente, onde o número de 

indivíduos diminui à medida que aumenta (tabela 6), o mesmo não se verifica, destacando o 
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facto de, nesta amostra, serem as pessoas com mais idade as que mais responderam à 

convocatória para participar no estudo. Este facto pode estar relacionado por exemplo com 

o facto de as pessoas mais velhas tenderem a participar mais em estudos epidemiológicos e 

considerarem que o objectivo do estudo tem mais interesse para a sua própria vida, motivo 

esse que, também como refere Galea & Tracy (2007) pode justificar a adesão a um estudo 

epidemiológico.. 

 

Gráfico 4 - Distribuição da população por género, por idade 

Ao nível da escolaridade é de realçar que grande parte dos indivíduos completou 

apenas a escolaridade até ao 1º ciclo (32,1%) e 4,8% não frequentou o ensino ou não 

completou o 1º ciclo, conforme se apresenta na tabela 10. Trata-se assim de uma população 

potencialmente menos literada e num contexto social, familiar e profissional que, 

eventualmente, condicionará o estilo de vida, menor acesso à informação e a capacidade de 

interpretar as diversas informações acerca da saúde, da promoção da saúde, de estilos de 

vida, de prevenção da doença e em última análise influenciará a compliance na auto-gestão da 

própria saúde (Sardinha, Matos & Loureiro, 1999 e DGS, 2004). Na verdade, a literacia em 

saúde6 é um determinante para a saúde robusto, associado a prática de auto-cuidados e 

auto-monitorização, risco de hospitalização e controlo metabólico (na diabetes inaugural no 

adulto) em populações adultas (Schillinger, Barton, Karter, Wang & Adler, 2006). 

 

 

                                                           
6 Medida da capacidade de um indivíduo conseguir fazer uma leitura e cálculo necessário à funcionalidade no 

contexto dos cuidados de saúde (Schillinger et al., 2006) 
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 n % 

não frequentou ensino/não completou 1º ciclo 29 4,8 

1º ciclo 193 32,1 

2º ciclo 53 8,8 

3º ciclo 138 23,0 

ensino secundário 93 15,5 

ensino superior (bacharelato/licenciatura) 82 13,6 

ensino pós-graduado (mestrado ou doutoramento) 13 2,2 

Tabela 10 – Caracterização da amostra por escolaridade 

Comparando os valores encontrados no nosso estudo (tabela 10) e com os dados 

de Portugal (Gráfico 5) (Marktest, 2002), verifica-se que, apenas no que se refere à 

percentagem de indivíduos que completou o 1º ciclo e ensino secundário, existem 

semelhanças entre a população do estudo e a de Portugal. Quanto à percentagem de 

indivíduos que não frequentou o ensino/não completou o 1º ciclo, é menor entre os 

indivíduos estudados, o que se revela positivo. No entanto, se considerarmos que a adesão 

a estudos epidemiológicos pode ser influenciada pela escolaridade e que as pessoas mais 

escolarizadas tendem a participar mais em estudos dessa natureza (Galea & Tracy, 2007), 

esta percentagem, pode ser explicada por esse facto. 

 

Gráfico 5 - Escolaridade da população em Portugal em 2001 (Marktest, 2002) 

Este indicador poderá ser importante para o planeamento dos cuidados a prestar e 

da forma como a informação deverá ser transmitida. Não nos podemos esquecer que,  o 

nível de escolaridade de uma população constitui uma ferramenta básica que condiciona, a 

aquisição de novos conhecimentos e competências tão necessárias para o desenvolvimento 

de uma comunidade/País (Marktest, 2002).  

Do ponto de vista da educação para o autocontrolo e monitorização da própria 

saúde, a literacia revela-se um mediador dos resultados das actividades de educação na 

população, com resultados significativos no controlo metabólico (Schillinger et al., 2006). 
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Indivíduos com baixa literacia tendem a ter diminuição da capacidade de ler, compreender 

e escrever, em contexto clínico, perturbando assim a sua tomada de decisão face à 

informação dada (Schillinger et al., 2006 e Wolf, Wilson, Rapp, Waite, Bocchini, Davis & 

Rudd, 2009). Especificamente, baixa literacia está normalmente associada a problemas na 

utilização de serviços preventivos, diagnóstico tardio, compreensão da sua condição 

médica, adesão às instruções médicas, capacidades de auto-monitorização, saúde mental e 

física, aumento do risco de mortalidade e aumento com os custos em saúde (Wolf et al., 

2009). Para além disso, literacia inadequada pode ainda estar relacionada com outros 

factores como, personalidade, recursos cognitivos, status socioeconómico, autocontrolo e 

características da vizinhança e comunidade envolvente, que facilitam o empoderamento da 

comunidade ou disponibilidade de recursos e serviços facilitadores de uma saúde melhor 

(Schillinger et al., 2006). A compreensão da informação em saúde é extremamente 

importante e uma condição para a posterior adopção de comportamentos sustentáveis em 

saúde (Wolf et al., 2009). A literacia em saúde, directamente relacionada com o nível de 

escolaridade, facilita a promoção da saúde e clarifica a comunicação em saúde, equidade, 

segurança e qualidade nos cuidados de saúde e correcção dos hábitos e estilos de vida 

menos saudáveis (Vintém, 2008 e Wolf, et al., 2009). 

Em termos profissionais (vd. Apêndice 8) constata-se que 12,6% dos indivíduos 

estão aposentados e que 11,6% são domésticos o que representa uma grande percentagem 

de indivíduos com menos de 65 anos, não incluídos no mercado de trabalho, idade teórica 

para a reforma em Portugal. As profissões mais frequentes são as dos serviços directos e 

particulares de protecção e segurança (15%) seguidas do pessoal administrativo e similares 

(13,8%). Os operários, artificies e trabalhadores similares das indústrias extractivas e 

construção civil são um grupo profissional também em evidência com 5,8% da totalidade 

dos indivíduos. O grupo de indivíduos incluído nestes grupos populacionais totaliza 34,6% 

dos sujeitos, o que evidencia uma população pouco diferenciada do ponto de vista literário 

e sócio-cultural. Este aspecto poderá ser uma condicionante do comportamento face à 

própria saúde e estilo de vida. No que se refere à distribuição dos indivíduos por profissão 

em função da escolaridade, verifica-se que essas duas variáveis têm relação directa entre si: 

os indivíduos com escolaridade mais baixa têm profissões menos “qualificadas” e a maioria 

dos indivíduos domésticas, aposentados e desempregados pertencem também ao grupo de 

indivíduos com menor escolaridade (p<0,001). 

Segundo a DGS (2004) a OMS recomenda a utilização do estado de saúde como 

um indicador do estado de saúde das populações. Vintém (2008) refere que a auto-
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percepção do estado de saúde é reconhecida como um indicador subjectivo do estado 

físico e mental, que complementa indicadores como a mortalidade e morbilidade, 

independente das interpretações médicas. Entre os indivíduos avaliados 47,1% e 38,1% dos 

indivíduos referem ter um estado de saúde geral razoável e bom, respectivamente (Gráfico 

6), o que evidencia uma população com bom estado de saúde geral. Apenas 7% afirma ter 

um estado de saúde mau ou muito mau o que revela, uma visão positiva acerca do seu 

estado de saúde. Segundo a DGS (2008), normalmente as pessoas de classe social baixa 

(medida pelo rendimento, educação e ocupação), parecem ter maior susceptibilidade para a 

doença e visão mais negativa do estado de saúde. Em função disso e baseados nos dados 

apresentados anteriormente, que mostram que indivíduos com menos escolaridade 

parecem ter profissões menos qualificadas e diferenciadas, podemos inferir que então esses 

poderão também pertencer a uma classe social mais baixa. Posto isto, verificamos que os 

indivíduos menos escolarizados são também os que apresentam maior percentagem de 

indivíduos com resposta “não sabe/não responde” e de estado de saúde entre o muito mau 

e o razoável e que os indivíduos mais escolarizados (com pelo menos o ensino secundário 

completo) identificam em maior percentagem o seu estado de saúde como bom ou muito 

bom (p<0,001). Confirma-se assim, o pressuposto de que os indivíduos de classe social 

baixa tendem a apresentar uma visão mais negativa do seu estado de saúde e que a forma 

como cada pessoa percepciona o seu estado de saúde, pode ser explicada pela escolaridade, 

associada a diferentes valores, hábitos e atitudes (Vintém, 2008) 

Para além disso, parece confirmar-se ainda que, o indicador de saúde, “estado de 

saúde”, pode ser influenciado por todos os determinantes de saúde, tais como: condição 

social, suporte e ambiente social, educação, emprego/profissão, ambiente físico, práticas 

pessoais e comportamentos face à saúde, factores genéticos e biológicos, serviços de saúde, 

cultura e género (WHO, 2000 e PHAC, 2011). A auto-percepção do estado de saúde não 

deverá ser dissociada das diferentes componentes e determinante da saúde, onde se inclui 

as condições de trabalho, nível de escolaridade, género e contexto sociocultural (Vintém, 

2008 e PHAC, 2011). 
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Gráfico 6 – Auto-percepção do estado de saúde geral dos indivíduos 

Do ponto de vista do constructo género, na identificação do “estado de saúde geral” 

não existe diferença significativa entre homens e mulheres (p=0,03). No entanto, na 

categoria “muito bom” os homens assumem a maioria da percentagem, o que evidencia 

comportamento semelhante ao encontrado no INS, em todos os grupos etários (INSA & 

INE, 2009). A relação das mulheres com a saúde e doença assume uma relevância que 

remete para o facto de o género ser um marcador das diferenças sociais e culturais entre 

homens e mulheres, com as mulheres a valorizar mais os estados negativos e a dar uma 

maior importância aos aspectos do corpo e percepção dos sintomas (Vintém, 2008 e 

PHAC, 2011). No nosso estudo verificámos que as mulheres consideram o seu estado de 

saúde “mau” ou “muito mau” mais frequentemente do que os homens. Esta situação pode 

estar relacionada com a tendência que as mulheres têm para ser mais negativas, para sofrer 

de depressão, stress familiar ou no trabalho e situações crónicas (PHAC, 2011). 

Na análise da auto-percepção do estado de saúde é o grupo etário 60-64 anos que 

têm maior número de indivíduos na categoria “razoável” e na categoria “bom” e “muito 

bom” são os indivíduos entre os 45-49 anos que têm a maior percentagem. Estes dados são 

diferentes dos encontrados no INS (INSA&INE, 2009), onde a partir dos 45 anos a 

maioria das pessoas não refere a avaliação “muito bom” ou “bom”. Vintém (2008), refere 

que a auto-percepção negativa é mais frequentemente referida pelas pessoas com idades 

superiores ao nível etário 45-54 anos. No nosso estudo a percentagem de indivíduos que 

refere estado de saúde “mau” e “muito mau”, aumenta à medida que aumenta o grupo 

etário, sendo esse crescimento mais acentuado a partir dos 50 anos e a percentagem de 

indivíduos com estado de saúde bom e muito bom diminui à medida que aumenta o grupo 

etário (p < 0,005). 

Como se vê no gráfico 6, os “estados de saúde” identificados pela maior parte dos 

indivíduos estudados são o “razoável” e “bom”. Estes dados não são por isso, coincidentes 

com o que é dito por Vintém (2008) quando refere que Portugal se distancia dos restantes 
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países da União Europeia que partilham connosco o espaço geográfico mediterrânico (e, 

porventura proximidade no contexto sociocultural), onde a maioria dos indivíduos 

identifica estado de saúde como “muito bom” ou “excelente” e “bom”. De qualquer 

forma, Portugal continua a apresentar uma auto-percepção de estado de saúde mais 

próxima do positivo do que do negativo (Vintém, 2008), o que também se verifica no 

nosso estudo o que revela uma perspectiva positiva e optimista da população face ao seu 

estado de saúde. Esta seria uma questão que merecia uma investigação pormenorizada 

posterior.  

Na relação do estado de saúde com a escolaridade, pelo análise do coeficiente de 

correlação de spearman verificamos a existência de relação significativa (p < 0,001) positiva 

a mostrar que os indivíduos mais escolarizados são os que referem melhor estado de saúde 

geral, confirmando mais uma vez a influência da escolarização no estado de saúde. 

Tentando perceber o quanto a diferenciação do ponto de vista profissional pode interferir 

na percepção do estado de saúde verificamos uma correlação significativa para um nível de 

significância de 95% com uma relação positiva a mostrar que os indivíduos com profissões 

mais diferenciadas tendem a referir melhor estado de saúde geral. Estes resultados vêem 

também confirmar o que é referido por (WHO, 2000, Vintém, 2008 e PHAC, 2011) 

relativamente ao impacto que os determinantes, profissão, status sócio-económico, nível 

cultural, escolarização, têm no estado de saúde dos indivíduos, reforçando a importância de 

se apostar na melhoria das condições sociais, económicas, culturais e de educação da 

população como estratégia de se melhorar também o seu estado de saúde geral. 

 

4.2 Caracterização da amostra em relação aos antecedentes pessoais 

Um dos fortes factores de risco da DIC é a história familiar precoce de DCV, em 

familiares de 1º grau (mulheres menores de 65 anos e homens com menos de 55 anos) 

(DGS, 2007). No nosso estudo, a maioria dos indivíduos (65,1%) não tem antecedentes 

familiares de DCV. De entre os restantes, 7,3% diz não saber ou não responde e 27,6% 

tem história familiar precoce de DCV, o que denota risco acrescido de DCV para esse 

grupo e uma necessidade emergente de actuação e informação específica a esse nível (DGS, 

2007). 

No que se refere à história pessoal de DCV, onde se considera doença 

cerebrovascular, verificamos que 0,8% dos indivíduos (n=5) tem história de DCV. Na 
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pesquisa de antecedentes de doenças relacionadas com a DCV, é de realçar a diferença 

entre o número de indivíduos com história da doença e os que fazem medicação, conforme 

se mostra na tabela 11.  

 Não sabe/não 

responde 
Sim Não Faz medicação 

n % n % n % Sim (%) Não (%) 

Dislipidémia  31 5,2 273 45,4 297 49,4 23,1 74,9 

Hiperglicemia  46 7,7 64 10,6 491 81,7 6,7 93,3 

HTA 23 3,8 214 35,6 364 60,6 24 76 

Excesso de peso 42 7 228 37,9 331 55,1 0,7 99,3 

Stress, ansiedade ou depressão 17 2,8 284 47,3 300 49,9 9,8 91,2 

Tabela 11 – Antecedentes pessoais de doenças relacionadas com DCV e toma de medicação 

De entre os indivíduos com diagnóstico das condições clínicas apresentadas 

anteriormente, perto de metade não faz medicação para a mesma, o que poderá significar 

não controlo desses factores de risco modificáveis para a DIC. É de sublinhar, todavia, que 

a razão para a não medicação pode estar relacionada com a não indicação pelo seu médico, 

a recusa ou abandono da medicação, com crenças pessoais relativas ao controlo do factor 

de risco sem medicação ou com questões sociais ou económicas relativas ao consumo de 

medicação. Esta constatação obriga a uma reflexão profunda acerca da não medicação. A 

ARS Norte (2006) refere, por exemplo, que apenas 1 em cada 4 pessoas que necessitam de 

terapia antidislipidémica a recebe e só uma pequena percentagem das que a recebem estão 

bem controlados. A má adesão dos doentes à terapêutica é segundo a ARS Norte (2006) 

um factor importante para a falta de sucesso no controlo da dislipidemia. Em relação à 

HTA, dos 36,5% dos indivíduos que tem conhecimento da sua HTA, apenas 24% está 

medicado. Também no estudo realizado por Macedo et al. (2007) somente 46% dos 

indivíduos sabia ser Hipertenso, 39% tomavam medicação antihipertensora e 11,2% 

estavam controlados. No estudo VALSIM dos 42,1% de indivíduos com HTA, apenas 

39% estavam tratados e 11,2% controlados (Cortez-Dias, et al., 2009).  

 No caso da hiperglicemia, em que 10,6% dos indivíduos estudados tinham 

conhecimento desse facto, apenas 6,7% dizem fazer medicação. Este valor corresponde à 

percentagem de indivíduos que referem ter diagnóstico de Diabetes, o que significa que dos 

indivíduos que assumem ter conhecimento da sua saúde, fazem medicação na tentativa de 

controlo da diabetes.  
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Dos indivíduos que fazem medicação para o stress, ansiedade ou depressão, 47,5% 

mantém evidência de uma dessas condições, o que se pode dever à não adesão à 

terapêutica, medicação desadequada ou em dose insuficiente ou à necessidade de 

complementar a medicação com outras estratégias terapêuticas, tais como psicoterapia, 

terapia comportamental ou a prática de exercício físico. 

A presença de antecedentes pessoais de outras doenças/doenças crónicas é 

assinalada por 18,3% dos indivíduos que respondem afirmativamente, conforme se mostra 

na tabela 12. De destacar que 6,7% diz ter antecedentes de doenças do sistema endócrino, 

nutricional e metabólico (diabetes mellitus e desordens da glândula tiroídea) e 3,8% tem 

antecedentes de doença do sistema músculo-esquelético. Dos indivíduos com doenças do 

sistema endócrino, nutricional e metabólico onde se inclui a diabetes mellitus, verifica-se 

que alguns indivíduos têm outras doenças em simultâneo e que consideram outras as mais 

importantes. Da totalidade dos indivíduos estudados, 6,8% tem história de diabetes 

mellitus (n=41). Este valor corresponde ao valor identificado no estudo PREVADIAB 

(DGS, 2009). Resta no entanto, perceber se entre os indivíduos estudados, esta percepção e 

conhecimento corresponde à realidade, até porque, no estudo PREVADIAB se verificou 

que, dos 11,7% de indivíduos identificados com diabetes, 5,1% não tinha conhecimento 

desse facto ou não tinha esse diagnóstico, até então. Como a Diabetes é um factor de risco 

major para a Doença Cardiovascular/Doença Isqúemica Coronária, estes 6,8% de 

indivíduos, têm à partida, o dobro do risco de desenvolver DIC (DGS, 2007). Para além 

disso, com estes dados verificamos desde já que também na população estudada a 

“epidemia” da diabetes é uma realidade que como referem Wild, Roglic, Green, Sicree & 

King, (2004) resultará inevitavelmente num aumento progressivo da proporção de DCV 

assim como do aumento da prevalência das consequências associadas à diabetes. 

 n % 

Doenças do aparelho respiratório 7 1,2 

Doenças do sistema digestivo  6 1,0 

Infecções diversas e doenças parasitárias  2 0,3 

Doenças da pele e do tecido subcutâneo  3 0,5 

Doenças do sistema endócrino, nutricional e metabólico  40 6,7 

Desordens mentais e comportamentais  4 0,7 

Doenças do sistema musculo-esquelético e do tecido conjuntivo  23 3,8 

Doenças do sistema circulatório  16 2,7 
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Tabela 12 – Antecedentes pessoais de doenças crónicas/outras doenças (segundo ICD-10) 

 

4.3 Caracterização da amostra em relação aos factores de risco  

Do ponto de vista dos factores de risco, relativamente às variáveis métricas, a 

amostra tem as características que constam na tabela 13 de onde nos parece pertinente 

realçar alguns aspectos: valor médio de IMC, compatível com excesso de peso; medida 

média de perímetro abdominal compatível com risco aumentado de DCV; valor médio de 

pressão arterial sistólica e diastólica compatível com HTA. 

 
n Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

Peso (Kg) 601 44,0 128,0 72,91 13,87 

Altura (cm) 601 142,5 193,0 162,97 9,29 

Valor de IMC 601 17,3 47,7 27,40 4,49 

Perimetro abdominal (cm) 601 62,0 128,0 91,81 11,39 

Pressão arterial sistólica (mmHg) 601 100 240 143,90 21,08 

Pressão arterial diastolica (mmHg) 601 47 129 86,40 12,37 

Colesterol total (mg/dl) 601 145 300 195,14 35,78 

Glicemia  601 57 325 104,30 27,44 

Nível de actividade física total (METS-min/sem) 600 0 19200 1712,20 2405,16 

Quantidade de factores de risco 601 0 7 3,33 1,50 

SCORE 601 0 32 1,94 2,60 

Tabela 13 – Análise descritiva das variáveis métricas em estudo 

 

Indice Ponderal/IMC – Peso e Altura  

Como se pode constatar, da leitura da tabela 13, em média, a população em estudo 

tem excesso de peso (IMC 27,4m/kg2). Como se pode ver no gráfico 7, do ponto de vista 

relativo, apenas 27,3% dos indivíduos tem peso normal e 72,7% tem excesso de 

peso/obesidade. Destes, 48,9% tem excesso de peso e os restantes obesidade. Estes 

resultados são congruentes com os encontrados no estudo de Carmo et al. (2006), relativos 

à prevalência de obesidade em Portugal. São ainda uma demonstração de que o aumento 

Doenças do sistema nervoso  2 0,3 

Doenças do olho (cegueira e baixa visão) 1 0,2 

Neoplasia da mama 6 1,0 

Total  110 18,3 
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do número de indivíduos com excesso de peso/obesidade, também se verifica entre este 

grupo populacional, reforçando o seu crescente carácter pandémico e de problema major 

de saúde pública a nível mundial (Moffat, 2007 e WHO, 2010). Estes dados apontam para a 

necessidade de intervenção prioritária ao nível do controlo de peso (DGS, 2005). Reforçam 

ainda a proporção epidémica atingida pelo excesso de peso/obesidade em Portugal (Santos 

et al., 2010) e nesta amostra em particular. A elevada proporção de indivíduos identificados 

com este problema de saúde e um dos principais factores de risco de DIC e de diversas 

doenças crónicas, fortalece a conceptualização do desequilíbrio entre a ingestão calórica e o 

dispêndio energético da sociedade actual.  

Como os danos causados pelo excesso de peso e pela obesidade não estão apenas 

relacionados com o IMC, mas também com o perímetro abdominal, relacionado com o 

acumular de gordura visceral (Carmo et al., 2006 e Wannamethe, 2010), esta variável foi 

também considerada. No geral, na análise do perímetro abdominal o valor médio do 

perímetro abdominal é 91,81 cm, 96,3 cm±10,3 para os homens (mínimo de 66 e máximo 

de 128 cm) e 88,3 cm±11,01 (mínimo de 62 e máximo de 126,5 cm) para as mulheres. 

Estes dados mostram-nos que homens e mulheres têm em média, valores de perímetro 

abdominal ligeiramente superiores aos valores de referência considerados (Pishon, et al., 

2008). Apenas 28,5% tem perímetro abdominal com valores normais; 31,4% apresenta 

valor de perímetro abdominal nos limites superiores do normal e 40,1% dos indivíduos 

apresenta valores compatíveis com maior predisposição e aumento de risco cardiovascular 

(maiores ou iguais a 88cm nas mulheres e 102 cm nos homens). 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 – Categoria de IMC da amostra 

Pressão Arterial 
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Em média, a amostra apresenta hipertensão arterial sistólica estadio 1 com 143,9 

±21,08 mmHg. Apenas 24,8% dos indivíduos apresenta valores normais e 54,2% valores 

compatíveis com hipertensão arterial sistólica, conforme se apresenta na tabela 14. 

 n % 

normal (<=129 mmHg) 149 24,8 

normal alto (130-139 mmHg) 126 21,0 

hipertensão estadio 1 (140-159 mmHg) 210 34,9 

hipertensão estadio 2 (>=160mmHg) 116 19,3 

Tabela 14 – Caracterização da amostra em função do valor da Pressão Arterial Sistólica 

O valor médio de Pressão Arterial Diastólica (PAD) corresponde a um valor 

normal alto (86,4 mmHg ±12,3) com 47,8% dos indivíduos com PAD normal e 38,3% 

hipertensos (tabela 15).  

 
n % 

normal (<=84 mmHg) 287 47,8 

normal alto (85-89 mmHg) 84 14,0 

hipertensão estadio1 (90-99 mmHg) 150 25,0 

hipertensão estadio 2 (>=100mmHg) 80 13,3 

Tabela 15 – Caracterização da amostra em função do valor de Pressão Arterial Diastólica 

Da leitura das tabelas anteriores constata-se que 55,9% dos indivíduos tem HTA. 

Confrontando estes resultados com os resultados obtidos no estudo de Macedo et al., 

(2007), onde 45,4% da população foi identificada com HTA na região do Algarve, 

verificamos que existe um acréscimo de 10% no nosso estudo. Este acréscimo pode ser 

indicativo do aumento do número de casos de HTA entre um estudo e outro ou pode 

ainda dever-se ao facto de se referir a grupos etários diferentes: enquanto no nosso estudo 

são avaliados apenas indivíduos dos 40-64 anos, no estudo de Macedo et al. (2007) foram 

incluídos indivíduos dos 18 aos 90 anos.     

 

Dislipidemia 

A leitura da tabela 13 mostra-nos um valor médio de CT de 195mg/dl (±35,78), 

mínimo de 154 e máximo de 300 mg/dl, que constitui um valor no limite superior do 

considerado aceitável (NIH & NHLBI, 2001) e que por isso, revela à partida a necessidade 

de uma atenção generalizada para o controlo da dislipidemia da população estudada.  
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Em função do valor de cut off considerado, assim varia a percentagem de indivíduos 

categorizados como tendo dislipidemia. Se considerarmos o valor de cut off de 200mg/dl, 

57,6% dos indivíduos têm valor de colesterol desejável (tabela 16). Se considerarmos o 

valor de cut off de 190 mg/dl, a percentagem de indivíduos com valor de colesterol desejável 

é de 49,1%, ou seja, 50,9% dos indivíduos tem dislipidemia, o que demonstra uma 

diferença de 8,5% na proporção de indivíduos com dislipidemia, em função do valor de cut 

off considerado.  

 n % 

Desejável <200mg/dl 346 57,6 

Limite superior/borderline (200-239 mg/dl) 190 31,6 

Elevado (>=240 mg/dl) 65 10,8 

Tabela 16 - Categorias de nível de colesterol total com cut off 200mmHg 

A diferença entre a percentagem de indivíduos com dislipidemia, em função do 

valor de referência considerado levanta, numa primeira abordagem, a questão sobre qual o 

valor cut off que se deverá considerar. Esta foi já uma questão limitadora da revisão 

sistemática de Costa et al. (2003) acerca de prevalência da hipercolesterolemia em Portugal. 

Nesse estudo, os valores encontrados para o cut off de 190 mg/dl foi de 63,8% e para o cut 

off de 200 mg/dl, de 56,7%, cujos valores apesar de menos animadores relativamente aos 

encontrados no nosso estudo, mantêm valores díspares entre si, considerando diferentes 

valores de referência.  

Fazendo a leitura dos diferentes valores do colesterol considerando o valor de 150 

mg/dl como o valor ideal a apresentar de CT, de destacar que apenas 14,8% dos indivíduos 

tem valores de CT inferiores ou iguais a 150 mg/dl, 23,5% dos indivíduos tem colesterol 

entre 150-179 mg/dl, 19,3% entre 180-199 mg/dl; 31,6% dos indivíduos tem colesterol 

elevado entre 200-239 mg/dl e 9,7% tem valores de colesterol muito elevado, superiores a 

240 mg/dl e 1,2% tem CT superior ou igual a 299 mg/dl, o que seria indicação para 

terapêutica medicamentosa e intervenção ao nível de todos os factores de risco, olhando 

para o risco global cardiovascular (Jellinger, 2000 e NIH & NHLBI, 2001). 

 

 

Hiperglicemia 
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A análise da tabela 13 mostra-nos que o valor médio de glicémia em jejum 

observado foi de 104,3 mg/dl (mínimo de 57 e máximo de 325 mg/dl, valor extremamente 

elevado). A leitura da tabela 17 mostra-nos que 21,3% dos indivíduos tem valores 

superiores aos valores normais, dos quais, 12,6% tem valor compatível com pré-diabetes e 

8,7% tem valores de glicemia compatíveis com diabetes. Estes valores são semelhantes aos 

encontrados no estudo PREVADIAB (DGS, 2009) onde 11,7% da população apresentou 

diabetes. Estes valores estão acima do valor estimado de 9,8% para 2025 (DGS, 2008a), o 

que pode ser compatível com um crescimento mais acelerado do que o previamente 

previsto e evidencia por isso, a necessidade urgente de inverter a tendência de crescimento 

da diabetes e das suas complicações, incidindo, sobretudo, nos factores de risco da doença, 

diagnóstico precoce e no seu tratamento adequado de acordo com o princípio da equidade, 

e na reabilitação e qualidade da prestação dos cuidados à pessoa com diabetes. (DGS, 

2008a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 17 – Categoria do nível de glicemia 

 

Tabagismo/hábitos tabágicos 

Hábitos tabágicos % 

Fumador 19,8% 

ex-fumador 19,5% 

não fumador 60,7% 

Tabela 18 – Caracterização dos hábitos tabágicos da amostra 

De entre a população em estudo, 19,8% são fumadores (tabela 18) e começaram a fumar, 

em média aos 17,79 anos (±4,7). A idade mínima de inicio de hábitos tabágicos é de 8 e a 

máxima de 40 anos de idade. Os efeitos nocivos do tabaco são cumulativos em relação ao 

seu consumo diário e ao tempo de exposição (DGS, 2006). Na população estudada, 32,8% 

iniciou hábitos tabágicos com menos de 15 anos, 51,3% entre os 15 e 20 anos, 14,3% entre 

 n % 

Hipoglicemia 34 5,7 

80-110 - valor de glicemia normal 439 73,0 

111-126 (AGJ - pré-diabetes) 76 12,6 

>=126 (Diabetes - em 2 medições em dias diferentes) 18 3,0 

>=140 < 200 (TDG) 25 4,2 

>=200 9 1,5 
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os 21-30 anos e 1,7% começaram a fumar depois dos 30 anos. Como o risco é 

particularmente elevado se a exposição se inicia antes dos 15 anos de idade (DGS, 2006) 

verificamos que pelo menos 32,8% dos fumadores analisados, constituem um grupo que 

deverá requer atenção redobrada a esse nível e ser alvo de intervenção especifica e 

agressiva. 

Relativamente ao tipo de consumo verifica-se que: 

 0,2% dos indivíduos (1 em 119) fuma só charutos 

 os restantes fumam só cigarros.  

Quanto à quantidade de consumo: 

 28,6% fuma entre 15e 19 cigarros/dia  

 42,9% entre 20-40 cigarros/dia  

 e 10,1%, mais de 40 cigarros/dia 

Dos indivíduos que referem ser ex-fumadores 57,8% abandonaram o consumo há 

mais de 10 anos, 31,1% há mais de 2 anos e 11,2% há menos de 2 anos, o que significa que 

abandonaram o consumo há pouco tempo. Segundo a DGS (2006) o ex-fumador sem DC 

tem um risco de ocorrência de DIC, ao fim de 10 anos de ter deixado de fumar, semelhante 

ao de um não fumador, pelo que, entre os ex-fumadores identificados pelos menos 57,8% 

dos indivíduos terão neste momento um risco semelhante ao de um não fumador.  

 

Nível de Actividade Física 

A avaliação do nível de AF, utilizando o IPAQ, permitiu-nos verificar que: 

 37,6% dos avaliados apresenta nível de actividade física baixo, com 

dispêndio energético inferior a 600 METS-min/sem; 

 46,3% apresenta nível de actividade física moderado; 

 16,1% tem actividade física vigorosa; 

 12,5% tem nível de actividade física total igual a 0 METS‟min/sem 

Estes resultados revelam um panorama positivo dado que a minoria dos indivíduos 

apresenta baixo nível de actividade física. São comparáveis aos verificados no estudo de 
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prevalência realizado por Bauman et al. (2009) onde a maioria dos participantes apresenta 

actividade física moderada quando avaliados utilizando o mesmo instrumento. 

Especificamente em relação aos diferentes aspectos da actividade física, os 

resultados encontrados pela aplicação do IPAQ, são os constantes da Tabela 13. A sua 

leitura mostra-nos um dispêndio energético médio de 1712,2 MET‟s-min/sem (±2405,16). 

Da análise da tabela 19, constata-se que em média a população cumpre mais de 600 

MET‟S-min/sem de actividade física moderada o que revela que, em média, são cumpridas 

as recomendações da ACSM (2010). 

Por outro lado, no tempo dispendido com marcha por semana (tabela 19), em 

média os indivíduos fazem mais de 10 minutos de marcha em 3,56 dias da semana, num 

total de em média 28,28 minutos dispendidos em cada um desses dias. Estes valores são 

próximos dos recomendados pela ACSM (2010), no que se refere às orientações de prática 

regular de actividade física moderada ou marcha durante 30 minutos mas ao nível da 

frequência semanal, os hábitos são inferiores à recomendação de 5 dias por semana. 

Ainda no que se refere aos dias de marcha por semana e tempo dispendido com 

essa actividade, os resultados obtidos, remetem-nos para a aparente incoerência nas 

respostas dadas. Se por um lado, temos uma população que refere estar em média mais de 

6 horas sentada, por outro, temos tempos de marcha de mais de 5 horas a andar/caminhar 

(gráfico 8). Estes resultados podem, por isso, ser o reflexo da possível fraqueza da 

utilização deste instrumento na avaliação da actividade física, relacionado com a 

interpretação, feita por indivíduos de zonas rurais e baixo nível sociocultural, dos itens do 

questionário. Para além disso, podem ainda ser o reflexo da possível sobrevalorização do 

nível de actividade física resultante da utilização de instrumentos de actividade física auto-

reportados, que tendem a sobrevalorizar o nível de actividade física (Bauman et al., 2009). 

Este facto pode por isso explicar que indivíduos que estão em média 6 horas sentados por 

dia, refiram que fazem em média e horas de marcha/dia. Este tempo de marcha pode por 

exemplo estar sobrevalorizado e corresponder a uma interpretação errónea do item no 

questionário ou a uma interpretação distorcida do que significa fazer, de facto, “mais de 10 

minutos de marcha de seguida”. 
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 Média Mediana Desvio Padrão Min Máx  

Total de actividade física vigorosa 

(METS-min/semana) 

575,16 0 1732,8 0 19200 

 

Total de actividade física 

moderada (METS-min/semana) 

674,7 0 1396,4 0 13440 

Total de dispêndio energético 

com marcha (METS-

min/semana) 

462,08 247,5 643,2 0 13440 

Actividade física total (METS-

min/semana) 

1712,2 960 2405,1 0 19200 

Dias de marcha de pelo menos 10 

minutos seguidos 

3,56 3 2,8 0,0 7  

Total de tempo dispendido num 

dos dias a andar/caminhar (min) 

28,28 20 33 0,0 240  

Tempo total sentado num dia 

normal(min) 

398,78 360 188 60 1080  

Tabela 19 – Caracterização da população em função do nível da Actividade Física 

Perante os dados encontrados e uma amostra de apenas 37,6% dos indivíduos com 

baixo nível de actividade física, o problema da elevada prevalência de obesidade, 

permanece, facto a que não é provavelmente alheia a circunstância de a resposta individual 

à Actividade Física como estratégia de controlo de peso e perda de peso diferir entre 

indivíduos (ACSM, 2009). Bauman et al. (2009) sugerem que, na maioria dos países a 

actividade física continua a ser insuficiente para assegurar o balanço energético, de modo a 

prevenir o excesso de peso/obesidade ou que o rácio de energia dispendida está 

desequilibrado relativamente à ingestão calórica. Isto poderá ser o que está a acontecer com 

a nossa população, até porque, em média, estes indivíduos referem passar 6,6 horas 

sentados por dia (tabela 19). Por outro lado, neste estudo, o nível de actividade física e o 

IMC não parecem ter uma relação significativa (p=0,553), apesar de haver mais indivíduos 

com peso normal que referem ter um nível de actividade física moderado e vigoroso; no 

entanto, entre os que apresentam excesso de peso e obesidade, a maioria tem igualmente 

actividade física moderada e vigorosa. 
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Gráfico 8 - Total de tempo dispendido num dos dias a andar/caminhar 

Dada a importância da actividade física na redução da incidência e gravidade das 

DCV/DIC (ACSM, 2009 e DGS, 2006), em todos os grupos etários, consideramos 

importante perceber o estilo de vida relativo à actividade física mais em detalhe. Assim e 

conforme se mostra na tabela 20, podemos ver que grande parte dos indivíduos - 51,3, 69,7 

e 25%, despende 0 dias em actividades vigorosas, moderadas e marcha, respectivamente. 

Este é um dos aspectos que reforça a nossa perspectiva da possibilidade de se considerar a 

utilização do IPAQ, como um instrumento com algumas limitações na sua aplicação em 

população rural (Craig et al. 2003).  

Mas, os resultados referentes ao nível de AF não podem ser analisados sem uma 

reflexão sobre o próprio instrumento e as suas limitações, que podem, no contexto do 

nosso estudo, condicionar os resultados. Uma das limitações do IPAQ refere-se às 

dificuldades dos inquiridos em distinguir actividades moderadas de vigorosas e por ser um 

instrumento auto-reportado, que pode sobrestimar a actividade física (Bauman et al., 2009). 

O facto de o IPAQ incluir múltiplos domínios da actividade física pode também contribuir 

para um aumento da actividade física reportada. Por outro lado, a tradução e adaptação 

cultural, poderá condicionar a forma como os inquiridos entendem o questionário e causar 

dificuldades na interpretação dos dados (Craig et al., 2003). Para além disso, Craig et al. 

(2003) defendem que em populações de baixa literacia se poderiam utilizar diagramas 

normalizados que ajudassem a interpretar o tipo ou intensidade das diferentes actividades. 

Este poderá, além disso, ser um dos factores explicativos para as dificuldades identificadas 

por alguns dos indivíduos no preenchimento do questionário e pela resposta dada.  
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Tipo de actividade (%) Nº dias 

 0 1 2 3 4 5 6 7 

Moderada 51,3 10,2 9,5 4,7 2,5 10,3 4,2 7,3 

Vigorosa 69,7 9,7 6,8 3,5 1,5 5,8 1,8 1,2 

Marcha (10 min) 25 6,3 11,7 8,2 5,0 10,2 4,3 29,3 

Tabela 20 - Número de dias dispendidos em cada tipo de actividade física 

No estudo de fiabilidade do IPAQ de Craig et al. (2003) verifica-se que a população 

urbana mostra melhor fiabilidade comparada com a rural. Essa diferença pode ser explicada 

pelas diferenças educacionais e/ou de experiência a preencher questionários ou pelas 

grandes variações nos padrões de actividade física diária ou nas variações nos tipos de 

actividades desenvolvidas. São esses aspectos que consideramos que neste estudo poderão 

ter condicionado as respostas obtidas. Craig et al., (2003) referem mesmo que o IPAQ pode 

ser usado com confiança nos países desenvolvidos em amostras urbanas, mas com algumas 

cautelas em populações rurais ou com baixa literacia. Como se viu na caracterização da 

amostra incluída neste estudo, esta amostra provém de uma área ainda rural e piscatória e 

com escolaridade inferior ao 3º ciclo o que poderá justificar os resultados. 

 

Stress, ansiedade e depressão 

De forma geral e contabilizando a percentagem de indivíduos com evidência de 

presença de stress, ansiedade e depressão, verificamos que 79,9% dos indivíduos estudados 

não apresenta evidência de qualquer uma dessas condições e que 20,1% dos indivíduos 

apresenta evidência de algum tipo de distúrbio relacionado com estas situações. O 

instrumento EADS permite-nos avaliar cada uma dessas condições individualmente 

podendo-se avaliar os resultados obtidos na tabela 21. Da leitura dessa, destacam-se os 

9,5% e 9,7% dos indivíduos com severidades baixa e moderada de depressão, 

respectivamente e 5,5% e 10,6% com evidência de depressão e ansiedade muito severas, 

respectivamente. Ao nível do stress a percentagem de indivíduos que evidência nível de stress 

muito severo é menor, mas continua a existir (1,3%). Como a saúde não é apenas ausência 

de doença ou enfermidade mas também um estado completo de bem-estar físico, mental e 

social (OMS, 1986), a evidência de sinais de stress, ansiedade ou depressão pode ser 

indicativo de um incompleto estado de saúde nesta população.  
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Severidade  Depressão Ansiedade Stress 

 n % n % n % 

Normal  430 71,5 375 62,4 444 73,9 

Baixa 57 9,5 42 7,0 64 10,6 

Moderada  58 9,7 80 13,3 41 6,8 

Severa  23 3,8 40 6,7 44 7,3 

Muito severa  33 5,5 64 10,6 8 1,3 

Tabela 20 – caracterização da amostra em função da EADS 

Como o bem-estar depende de variadas circunstâncias sociais e psicológicas que 

podem causar stress a longo prazo, ansiedade continuada, baixa auto-estima, isolamento 

social e baixo controlo laboral e em casa, a ausência desse bem-estar pode ter efeitos 

negativos na saúde principalmente ao nível do sistema cardiovascular e imune (WHO, 

2000). Posto isso e considerando os 20,23% de indivíduos que da aplicação do EADS 

revelam evidência de uma das condições clínicas, stress, ansiedade ou depressão (gráfico 9), 

somos levados a inferir que, esses indivíduos, poderão ter comprometida o seu bem-estar e 

condição de saúde em geral, o que, no nosso entender condicionará a necessidade de uma 

intervenção específica ao nível dessas componentes da saúde.  

  

Gráfico 9 – Evidência de stress, ansiedade ou depressão, pela EADS 

Daí a importância de se olhar para esta componente com muita atenção, porque a 

saúde potencial pode ser percebida como uma possibilidade para uma maior ausência de 

doenças, para um maior bem-estar ou para uma maior aptidão funcional (DGS, 2004), que 

neste contexto e considerando que o stress, ansiedade e depressão são também eles factores 

de risco para a doença coronária, pode influenciar e aumentar o risco global destes 

indivíduos. Até porque, como refere Ciechanowski, Katson & Russo (2000), indivíduos 

deprimidos com doença crónica são menos propensos a seguir as orientações e 

recomendações relativas aos cuidados de saúde e medicação.  
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4.3.1 Caracterização da amostra em relação ao controlo dos factores de risco 

Após analisados estes dados não podemos deixar de reflectir acerca da diferença 

entre a percentagem de indivíduos com presença de cada um dos Factores de Risco e o seu 

conhecimento acerca da sua condição ou acerca do controlo do respectivo Factor de Risco, 

nos casos em que há toma de medicação para esse factor. 

Um dos aspectos importantes para a melhoria da qualidade de vida de uma 

população é o aumento da sua capacidade de compreender os fenómenos relacionados à 

sua saúde. O conhecimento sobre um determinado desfecho em saúde pode ser útil para 

ajudar a evitar o surgimento de um agravo, podendo também influenciar na busca pelo 

tratamento, quando a doença já está estabelecida (Borges, Rombaldi, Knuth & Hallal, 

2009). Na tabela 22 apresentam-se os dados percentuais relativos ao autoconhecimento dos 

Factores de Risco em paralelo com os resultados obtidos na avaliação e presença de cada 

um dos factores de risco. È possível que diferenças culturais, sócio-econômicas e regionais 

estejam associadas com os níveis de informação (Borges et al., 2009). Como já se referiu 

anteriormente neste trabalho, maiores graus de escolaridade podem estar relacionados com 

maior acesso à informação e afectar o conhecimento e/ou a capacidade de compreensão 

das informações recebidas, pelo que, considerando o que já se disse ao longo deste 

trabalho, parece-nos pertinente perceber de que forma estes indivíduos, conhecem de facto 

a sua condição de saúde e como estão controlados os factores de risco de DIC. Daí, a 

importância dada por nós ao autoconhecimento dos factores de risco (tabela 21). 

Reportando-nos aos dados apresentados na tabela 13 e pesquisando o controlo da 

diabetes/glicemia em jejum (tabela 22), verificamos que 2% dos indivíduos com diabetes 

não tinha conhecimento deste aspecto. Dos indivíduos medicados para diabetes a média do 

valor de glicemia é 154,8 (±54,3) mg/dl (mínimo 73; máximo 323). Apenas 17,5% dos 

indivíduos tem valores de glicemia normais (<110 mg/dl). Todos os restantes apresenta 

valores elevados de glicemia em jejum maiores ou iguais a 111 mg/dl) o que se revela 

preocupante, dado o grande impacto social e económico da diabetes (DGS, 2008a), por 

poder evidenciar a dose sub-terapêutica que pode estar a ser feita ou a não adesão a outras 

estratégias preventivas e de tratamento da diabetes, como seja o controlo da alimentação e 

a prática de exercício físico.  
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Factor de Risco Antecedente Medicado 
Factor de risco 

controlado 

Com Factor de 

Risco  

 % 

Dislipidémia 45,4 23,1 54,7 45,3 

Hiperglicémia 10,6 6,7 17,5 82,5 

HTA 35,6 24 21,5 78,5 

Excesso de Peso 37,9 0,7 3,5 96,5 

Stress, ansiedade ou depressão 47,3 9,8 52,5 47,5 

Tabela 22 - Paralelismo entre os antecedentes e medicação para cada factor de risco e a presença ou não do 
respectivo factor de risco 

A nível da dislipidemia, a diferença entre a percentagem de indivíduos que sabia ter 

valores elevados de colesterol total e os que apresentavam valores compatíveis com 

dislipidemia (cut off de 190 mg/dl) é de 11,7%, que corresponde à percentagem de 

indivíduos que desconheciam ter dislipidemia. Entre os indivíduos medicados para 

dislipidemia (tabela 11) o valor médio do nível de colesterol total é 188,84±31,8 mg/dl 

(mínimo 150, máximo 282). Destes 64% tem valor de colesterol total inferior a 200 mg/dl, 

20,9% tem valor entre 180-199 meg/dl e apenas 15,8% tem valor de CT inferior ou igual a 

150 mg/dl. Dos indivíduos medicados para dislipidemia, 45,3 % mantém valores de CT 

iguais ou inferiores a 190 mg/dl, ou seja compatíveis com dislipidemia (tabela 22). 

No caso da HTA, 20,3% dos indivíduos que tem HTA não tinha conhecimento 

disso. Os indivíduos medicados para HTA, apresentam um valor médio de 91,32 (±12,165) 

mmHg de PAD e 154,92 (±22,5) mmHg de PAS, ou seja, mantêm um valor médio de 

pressão arterial compatível com HTA. Fazendo um estudo mais detalhado da situação dos 

indivíduos face à HTA, verificamos que entre os 24% de indivíduos medicados para HTA 

78,5% mantém HTA e 21,5% tem valores de PA controlados. 

A diferença entre a percentagem de indivíduos com auto-percepção de Excesso de 

Peso (37,9%) e os indivíduos que de facto têm excesso de peso (72,7%) (tabela 22) é de 

34,8% o que significa que 34,8% dos indivíduos que tem excesso de peso, não considerava 

que o seu peso fosse excessivo. No entanto, 3,5% dos indivíduos que se auto-reportam 

como tendo excesso de peso, tem peso normal; 47,4% tem efectivamente excesso de peso 

e 49,1% é obeso. Estes valores revelam que, relativamente à consciência do que é ter 

excesso de peso, ou à imagem corporal, os indivíduos estudados parecem, na generalidade, 

ter esses conceitos desfasados da realidade.  

Dos indivíduos que auto-reportam antecedentes pessoais de stress, ansiedade ou 

depressão (tabela 10), 30,6% apresentam evidência de sinais dessas condições, segundo 
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resultado obtido na aplicação da EADS. A diferença entre a totalidade de indivíduos que 

apresentam resultados na EADS que revelam sinais de stress, ansiedade ou depressão e os 

que referem antecedente de uma dessas condições é de 27,2%. Dos indivíduos medicados 

para este factor de risco, 47,5% mantêm sinais de stress, ansiedade ou depressão, ou seja, 

não tem o factor de risco controlado. 

Assim, relativamente ao controlo dos factores de risco, entre os indivíduos 

estudados, verificamos que na generalidade, perto de 80% dos indivíduos que sabia ter 

hiperglicemia e HTA e que estava a fazer medicação para o mesmo não tinha o factor de 

risco controlado. Perto de metade dos indivíduos que tinha diagnóstico de dislipidemia e 

auto-reportava sinais de stress, anisedade ou depressão não apresentava controlo desse 

factor. Quase a totalidade dos indivíduos com excesso de peso, apesar de terem essa noção, 

não tinham esse importante factor de risco controlado. 

Este fenómeno revela-se preocupante, pois, constatamos que apesar de 

identificados os problemas, grande parte dos indivíduos continua a apresentar deficiências 

no controlo dos diferentes factores de risco da DCV/DIC, evidenciando assim, que, apesar 

dos esforços feitos pela DGS, pela implementação e criação do Programa Nacional de 

Prevenção e Controlo das Doenças Cardiovasculares, muitos continuam a ser os casos não 

controlados e a identificação de novos casos com factores de risco dessas doenças. 

Independentemente da causa para esse não controlo dos factores de risco, o que nos parece 

notório, é que em algum momento os programas implementados podem estar a falhar, 

contribuindo assim para uma situação de défice de controlo dos factores de risco e 

consequente possibilidade de aumento da incidência e prevalência das DCV. Sabemos 

ainda que a redução do risco cardiovascular global, depende do controlo dos FR 

modificáveis, que é potenciado pela continuidade de cuidados (Okai & Lopes, 2009). 

Por outro lado, e porque para as pessoas poderem mudar comportamentos e 

adoptar estilos de vida mais saudáveis no sentido de melhorar o seu estado e condição de 

saúde é importante terem consciência e conhecimento desse factor (Sardinha, Matos e 

Loureiro, 1999), os resultados obtidos e a constatação de que grande parte dos indivíduos 

não tem controlo sobre os factores de risco, ao nível educativo e formativo, reforçando a 

necessidade de se continuar a intervir de forma agressiva e a monitorizar os resultados 

obtidos (DGS, 2006 e Borges, 2009). 
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4.3.2 Caracterização da amostra em relação ao conjunto dos Factores de Risco  

Resumidamente, no que se refere aos factores de risco modificáveis, que foram 

objecto de análise deste estudo, a prevalência encontrada para cada um deles foi a 

constante da tabela 23.  

Os dados apresentados na tabela 23 referem-se ao número de casos encontrados na 

população estudada, na altura da avaliação, ou seja a proporção de inquiridos com as 

doenças/factores de risco. Como os dados de prevalência se tornam muito úteis quando 

apresentados sob a forma de taxas procedemos ao seu cálculo (tabela 23). 

A prevalência de fumadores tem sido avaliada em alguns estudos em Portugal. 

Apesar de vir a diminuir o consumo ao longo das últimas décadas e de a prevalência do 

tabagismo em Portugal se encontrar num estadio de epidemia menos adiantado em relação 

à maioria dos países desenvolvidos e da União Europeia, o consumo continua a ser elevado 

e o seu controlo efectivo, bem fiscalizado e respeitado importante (Fraga, Sousa, Santos, 

Mellor, Lune, Padrão & Barros, 2005).  

 Prevalência (%) Taxa de Prevalência 

Tabagismo 19,8 4,8 ‰ 

Excesso de peso/obesidade 72,7 17,8‰ 

HTA 55,9 13,6‰ 

Dislipidémia (cut off de 200 mg/dl) 42,4 10,3‰ 

Dislipidémia (cut off de 190 mg/dl) 50,9 12,4‰ 

Hiperglicemia 12,6 5,2‰ 

Sedentarismo/baixa actividade física 37,6 15,2‰ 

Stress, ansiedade ou depressão 20,1 4,9‰ 

Tabela 23 – Prevalência dos Factores de risco modificáveis para a DIC, na amostra em estudo 

O consumo de tabaco, medido pela proporção de fumadores corresponde em 

Portugal a 19,6% de fumadores e 15,4% de ex-fumadores (INSA & INE, 2009). No nosso 

estudo, esse consumo corresponde a um valor semelhante ao nacional, 19,8%, como se 

verifica na tabela 23. Este facto revela que os indivíduos estudados, apresentam um padrão 

de comportamento, semelhante ao Nacional, face ao tabagismo. No entanto, mais estudos 

serão necessários para monitorização da prevalência do tabagismo em Portugal e a sua 

análise estratificada por regiões e em função do padrão sócio-demográfico da população 

por regiões. 

Relativamente à obesidade, uma outra epidemia do século XXI e um forte factor de 

risco da DIC (DGS, 2005), verificamos que os dados encontrados no nosso estudo (72,7% 
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de indivíduos com excesso de peso e obesidade), se revelam superiores aos valores 

encontrados em Portugal no estudo de prevalência da obesidade de Carmo et al. (2005). A 

elevada proporção de indivíduos com excesso de peso e obesidade, vem refutar o carácter 

epidémico deste factor de risco, e mostrar o seu carácter crescente na população estudada, 

face aos valores Nacionais, o que poderá ser também um reflexo do carácter crescente de 

prevalência do excesso de peso/obesidade em Portugal. 

Os 55,9% de indivíduos identificados como tendo valores de PA compatíveis com 

HTA, é também superior aos 42,62% observados por Cortez-Dias et al. (2009), o que 

revela que também ao nível da HTA, a população estudada apresenta uma proporção 

superior à Nacional. Essa diferença, reforça o facto de a HTA apresentar um carácter 

crescente na população Portuguesa onde, segundo a DGS (2004a) é importante intervir. 

Ao nível da Hiperglicemia, a proporção de indivíduos com valores de glicemia 

compatíveis com diabetes (12,6%) (tabela 17), é ligeiramente superior ao registado em 

Portugal (11,7%) (DGS, 2009). Considerando a importância da prevenção da Diabetes e o 

facto de os valores encontrados superarem os valores estimados pela OMS, parece-nos que, 

tal como a nível nacional, a população estudada deverá ser alvo de intervenção especifica a 

este nível, tanto a nível de monitorização, como tratamento.  

No que se refere à proporção de indivíduos com o valor encontrado nos indivíduos 

estudados foi de 50,9% considerando o valor de cut off 190 mg/dl, o que, é ligeiramente 

inferior ao encontrado a nível nacional: 63,8%, para o cut off de 190 mg/dl e 56,7%, para o 

cut off de 200 mg/dl. Estes dados são animadores do ponto de vista da dislipidemia ao nível 

da população estudada. No entanto, e considerando que a dislipidemia é um factor de risco 

muito preponderante para a DCV, este contínua a ser um valor preocupante. 

Apesar de não existirem dados concretos relativamente à proporção de indivíduos 

com stress, ansiedade e depressão em Portugal, segundo a DGS (2004) a depressão pode 

atingir cerca de 20% e o stress pós-traumático, 7,9%. Nos indivíduos avaliados utilizando a 

EADS, no nosso estudo, a proporção de indivíduos com pelo menos uma dessas condições 

clínicas foi de 20,1%. Sabendo nós a importância do stress como determinante para a saúde, 

este é um valor elevado que deve por isso, ser alvo de atenção e estudo pormenorizado que 

permita uma abordagem especifica e direccionada. 
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4.3.3 Acumulação de Factores de Risco 

No final da avaliação de cada um dos factores de risco, e porque o risco de 

desenvolver DIC é determinado pela acumulação de factores de risco (DGS, 2006), 

decidimos analisar a acumulação de factores de risco entre os indivíduos. Essa análise 

encontra-se apresentada no Apêndice 9. De realçar, que entre os indivíduos estudados, 

47,4% dos indivíduos que têm excesso de peso/obesidade, têm HTA; 44,3% dos 

indivíduos com perímetro abdominal de risco têm HTA, 34,9% dos indivíduos com baixo 

nível de actividade, são hipertensos; 44,8% têm excesso de peso e 42,9% têm perímetro 

abdominal acima dos valores de referência considerados desejáveis. De destacar ainda que 

22,8% dos indivíduos com valor de colesterol total compatível com dislipidemia têm 

valores de pressão arterial compatíveis com HTA e perto de 20% dos indivíduos 

fumadores apresentam HTA, dislipidemia, hiperglicemia e excesso de peso. Este primeiro 

olhar sobre a percentagem cumulativa de factores de risco, alerta-nos para a possibilidade 

de grande percentagem de indivíduos apresentarem cumulativamente vários factores de 

risco, o que, segundo o que se sabe aumenta o risco de DCV (Conroy et al., 2003 e DGS, 

2007). 

No sentido de tentar perceber qual a percentagem exacta e de que forma esses 

factores de risco se acumulavam, decidimos, analisar a percentagem cumulativa dos 

factores de risco (Tabela 24). Essa análise levou-nos a verificar que mais de metade dos 

indivíduos tem 3 ou mais factores de risco em simultâneo: 26,3% têm 3 factores de risco 

em simultâneo, 21,6% 4 factores de risco e 15% têm mesmo 5 factores de risco em 

simultâneo. Em função destas constatações, consideramos interessante verificar quais os 

factores mais prevalentes nos indivíduos que acumulam 3 ou 4 factores de risco, sendo 

possível evidenciar o excesso de peso/obesidade, a HTA e a dislipidémia, representados 

em 74,7%, 59,5% e 45,6% dos indivíduos, respectivamente. Nos indivíduos com 4 factores 

de risco em simultâneo, o tabagismo, excesso de peso, HTA e dislipidemia (para cut off de 

190 mg/dl 55,4%) são os factores mais prevalentes, presentes em 49,2%, 86,2%, 63,8% e 

55,4% dos indivíduos, respectivamente.  

Entre os indivíduos com 5 factores de risco em simultâneo, 93,3% tem excesso de 

peso/obesidade, 78,9% HTA, 60% dislipidemia, 41,1% tem valores de glicemia elevados e 

18,8% apresenta baixo nível de actividade física.  
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Quantidade de FR n % 

0 13 2,2 

1 57 9,5 

2 106 17,6 

3 158 26,3 

4 130 21,6 

5 90 15,0 

6 38 6,3 

7 9 1,5 

Tabela 24 – Número de factores de risco em simultâneo 

Estes dados revelam-nos que o excesso de Peso/Obesidade, hipertensão e 

dislipidémia são os factores de risco mais prevalentes nos indivíduos que acumulam um 

maior número de factores de risco e como são os mais prevalentes, reportam para uma 

concordância com o estabelecido pela DGS (2006) em relação à necessidade de intervir no 

seu controlo e prevenção. 

A associação da HTA à diabetes mellitus e às dislipidémias, bem como a outros 

factores de risco vascular como o tabagismo, excesso de álcool, sedentarismo e obesidade, 

aumenta, de forma significativa, o risco de morbilidade e mortalidade cardiovascular, 

tornando-se, assim, particularmente importante, para além do diagnóstico e controlo 

adequados dos valores tensionais, dar uma atenção especial a todos os outros riscos 

referidos (ESH & ESC, 2007). Posto isto e face à acumulação de diferentes factores de 

risco em simultâneo, onde a HTA, dislipidemia e excesso de peso/obesidade são uma 

constante, parece-nos que o controle destes factores específicos deverá merecer uma 

atenção especial, por parte das entidades competentes. 

 

4.4 Relação entre variáveis 

Considerando que a prevalência estimada de DIC é diferente entre homens (4,2%) 

e mulheres (1,8%) (DGS, 2008a) e que a variável género e idade pode influenciar a 

prevalência dos diferentes factores de risco (DGS, 2007), parece-nos pertinente começar 

por estudar os diferentes factores de risco em função do género e idade (tabela 24). 

Nos indivíduos que têm excesso de peso/obesidade, 52,2% são homens e 47,8% 

mulheres. Do ponto de vista estatístico a diferença entre homens e mulheres é significativa 
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(p<0,001) (tabela 24), com as mulheres, na generalidade a apresentar maior percentagem  

de excesso de peso/obesidade. Especificamente os homens apresentam maior proporção 

de indivíduos com excesso de peso e as mulheres maior proporção de indivíduos com 

obesidade. O cálculo do OR (OR=0,521) permite-nos verificar que essa relação 

estatisticamente significativa é negativa do ponto de vista da sua magnitude. As mulheres 

têm 1,91 vezes mais probabilidade de ter excesso de peso comparativamente aos homens.  

Entre os indivíduos que apresentam, algum grau de obesidade, 39,2% são homens e 

60,8% mulheres. Entre os indivíduos com peso normal, 67,7% são mulheres. Estes 

resultados mostram-nos uma relação diferente da encontrada para a população portuguesa 

(entre os 18-64 anos), em que a prevalência do excesso de peso e obesidade é superior nos 

homens (Carmo et al. 2006).  

Na análise da relação do perímetro abdominal entre indivíduos de ambos os 

géneros, a relação é estatisticamente significativa (p<0,001) com as mulheres a mostrarem 

maior aumento de perímetro abdominal que os homens. Este achado não coincide com o 

que normalmente é constatado, uma vez que a obesidade abdominal ou visceral, de tipo 

andróide é mais frequente no sexo masculino e a obesidade de tipo ginóide no sexo 

feminino (Pischon et al., 2008). No entanto, pelo cálculo do OR, verificamos que as 

mulheres têm uma estimativa de risco de 2,1 vezes superior a ter aumento de perímetro 

abdominal em relação aos homens. 

A razão para esse aumento da proporção de casos de obesidade entre as mulheres, 

comparativamente aos homens pode estar relacionada com o aumento de gordura na 

mulher, associado à gravidez e menopausa, que por vezes se verifica (DGS, 2005). 

Como o perímetro abdominal tem maior significado como factor de risco do que a 

obesidade generalizada, dado que a presença de gordura intra-abdominal está relacionada 

com vários factores de risco cardiovascular, tais como, resistência à insulina, 

hiperinsulinismo, perfil lipídico aterogénico, alteração de certos factores hemostáticos, 

como elevação dos níveis de fibrinogénio e do inibidor do activador do plasminogénio 

(DGS, 2005), este achado revela a necessidade de uma intervenção específica a esse nível.  

A presença de HTA em função do género, apresenta diferenças estatisticamente 

significativas, com a HTA a ser mais prevalente nos homens (p<0,001). O cálculo do OR 

(OR= 2,57) reforça uma associação estatística positiva entre as duas variáveis, com os 

homens a apresentar maior risco de ter HTA em relação às mulheres, o que se revela 

semelhante ao que acontece a nível nacional (Cortez-Dias, et al., 2009).  
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No estudo da relação da dislipidemia com o género verificamos que não existe 

diferença estatisticamente significativa (p=0,05) entre homens e mulheres, apesar de serem 

as mulheres a apresentar maior dislipidemia, o que nos leva a aceitar a hipótese de que a 

dislipidemia possa ser determinada pelo género. No nosso estudo as mulheres apresentam 

maior percentagem de indivíduos com dislipidemia e uma estimativa de risco de ter 

dislipidemia 1,48 vezes maior que os homens. Na relação da dislipidemia com a idade em 

função do género, apesar de não existir relação significativa do ponto de vista estatístico, 

verificamos um aumento progressivo do número de indivíduos com a idade, para os 

indivíduos do sexo masculino, até aos 54 anos, com estabilização nos grupos etários 

seguintes e até aos 64 anos para as mulheres. Esta informação é coincidente com os dados 

apresentados por Costa et al. (2003). 

Na distribuição da hiperglicemia entre homens e mulheres, a relação é 

estatisticamente significativa (p<0,001) com as mulheres a apresentarem a menor 

proporção de indivíduos com hiperglicemia, situação concordante com o verificado no 

estudo PREVADIAB (DGS, 2009), o que poderá ser sugestivo de maior predisposição dos 

homens para a diabetes. Essa predisposição é confirmada pelo OR do nosso estudo que 

mostra que os homens têm uma estimativa de risco, 2,25 vezes superior, de desenvolver 

diabetes face às mulheres. 

Ao nível dos hábitos tabágicos existem diferenças em função do género (p<0,001). 

O número de fumadores é semelhante entre homens e mulheres mas há mais mulheres não 

fumadoras e maior número de homens ex-fumadores. A diferença verificada entre género 

ao nível do tabagismo é, na generalidade, semelhante ao revelado pela WHO (2009). Em 

Portugal o número de homens fumadores (30-39%) é superior ao número de mulheres 

fumadoras (<10%) (WHO, 2009). Segundo Fraga et al. (2005) dados sobre hábitos 

tabágicos em Portugal mostram que o padrão de consumo de tabaco em Portugal se 

assemelha ao dos países de leste europeu, onde a prevalência de fumadores é bastante 

superior nos homens.  

O número de homens ex-fumadores remete-nos para o possível efeito que as 

campanhas de cessação tabágica possam estar a obter, o que nos parece um aspecto 

positivo, dada a evidência científica inequívoca e estabelecida que o tabagismo causa a 

morte, doença e incapacidade e que o seu controlo é relativamente fácil de implementar e o 

retorno enorme (WHO, 2009).  
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Pensamos que, na nossa população, se poderia estudar e caracterizar ao pormenor o 

consumo de tabaco, para melhor se planear a intervenção a adoptar. O facto de haver mais 

mulheres não fumadoras pode ser indicativo de alguma questão social, relacionada com o 

consumo de tabaco, que poderia ser interessante pesquisar. A relação estatisticamente 

significativa (p=0,005) entre o tabagismo e a existência de sinais de stress, ansiedade ou 

depressão, com os não fumadores a apresentarem mais casos de indivíduos com stress, 

ansiedade ou depressão, pode também explicar o verificado, já que são as mulheres que 

apresentam mais casos de situações deste tipo. 

De acordo com os nossos resultados parece existir relação entre o nível de 

actividade física e o género (p<0,001) (tabela 25) apresentando-se os homens em maior 

proporção com nível de actividade física elevado e as mulheres com mais baixo e 

moderado nível de actividade física. Pela análise do OR verificamos que as mulheres têm 

1,57 vezes maior estimativa de risco de ser sedentárias relativamente aos homens. Na 

relação com os dias de marcha por semana não se verifica relação com o género (tabela 25). 

As mulheres apresentam também maior proporção de indivíduos com maior número de 

horas sentadas por dia. Esta relação pode estar relacionada com os factores sociais 

evidenciados por Santos et al. (2008), relacionados com características ambientais 

envolventes que parecem influenciar o nível de actividade física das mulheres, mas que não 

podemos verificar neste estudo.  

No estudo da relação da evidência de stress, ansiedade ou depressão (EADS) com a 

variável género verificamos uma relação estatisticamente significativa (p=0,002) (tabela 25), 

com as mulheres a apresentarem maior proporção de indivíduos com sinais de stress, 

ansiedade ou depressão em relação aos homens e maior estimativa de risco de desenvolver 

stress, ansiedade ou depressão, relativamente aos homens (OR=2,1). 

A influência da idade e a possível relação entre os diferentes factores causais 

(factores de risco) da doença aterosclerótica/DCV/DIC são também aspectos pertinentes 

que determinam o risco de desenvolver DIC (DGS, 2007) e por isso importantes de 

conhecer ao nível da sua inter-relação. 

A análise da relação entre o excesso de peso e o grupo etário revela a existência de 

associação positiva entre as variáveis, com aumento progressivo do IMC com a idade, para 

um nível de significância de 0,001 e um coeficiente de correlação de Spearman de 0,21. 

Verifica-se assim uma tendência para um aumento progressivo do IMC com a idade, 

resultado de uma associação positiva mas fraca entre as variáveis. Não existem casos de 
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baixo peso no grupo etário 60-64 e o número de casos de peso normal diminui à medida 

que aumenta a idade, ao contrário das restantes categorias de IMC que tendem a aumentar. 

Os indivíduos do grupo etário 50-54 anos estão no entanto, em maioria em relação aos do 

grupo etário seguinte, na categoria do excesso de peso, o que mostra uma evolução 

diferente do verificado na obesidade, que pode estar associado ao nível de actividade física 

ou tipo de actividade laboral entre outros factores predisponentes do excesso de peso. O 

maior número de casos de excesso de peso e obesidade ocorrem no grupo etário dos 60-

64. Estes dados são semelhantes aos encontrados no estudo de prevalência da obesidade 

em Portugal (Carmo et al. 2006), provavelmente associado à diminuição do nível de 

actividade física e dispêndio energético associado à idade  

Do ponto de vista fisiopatológico a HTA aumenta com a idade, sedentarismo, 

tabagismo e stress (ESH&ESC, 2007). No que se refere à idade, no nosso estudo, a relação 

entre a presença ou não de HTA e a idade é estatisticamente significativa (p<0,001) com os 

indivíduos mais velhos a terem mais HTA. Apesar de fisiologicamente isso ser expectável, 

apenas a partir dos 65 anos essa relação proporcional e directa é esperada, com cerca de 

2/3 dos indivíduos com mais de 65 anos hipertensos (DGS, 2004a). Sendo que, no nosso 

estudo, a população incluída tem no máximo 64 anos, esta relação entre a HTA e a idade, 

não seria expectável e daí ser merecedora de atenção e intervenção. 

Não se verifica relação estatisticamente significativa entre a dislipidemia e as 

variáveis idade, excesso de peso, hiperglicemia, HTA e nível de actividade física, o que 

refuta a circunstância de a dislipidemia poder ser um factor de risco primário da DCV/DIC 

independente dos restantes factores (Jellinger, 2000).  

No estudo do tabagismo em função do grupo etário, encontra-se uma relação 

estatisticamente significativa (tabela 25). Os indivíduos ex-fumadores estão 

maioritariamente no grupo etário entre os 60-64 anos, os do grupo etário 55-59 anos são 

essencialmente não fumadores e o grupo etário entre os 45-49 anos tem mais indivíduos 

fumadores comparativamente aos restantes grupos etários. Este facto pode ser explicado 

por circunstâncias sociais mais associadas com esse grupo etário, tais como preocupações 

com o trabalho, económicas ou familiares que procuram no tabaco uma ajuda para gerir 

esses problemas (WHO, 2000). 

O aumento do perímetro abdominal tem uma relação estatisticamente 

significativamente com o IMC para um nível de significância de 0,001 com um valor de 

correlação de Spearman de 0,652, com o perímetro abdominal a aumentar à medida que 
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aumenta o IMC. Dos indivíduos com IMC maior ou igual a 25 Kg/m2, 13,7% apresenta 

perímetro abdominal com valores normais. Entre os indivíduos com peso normal, 33,7%, 

apresenta valores de perímetro abdominal de risco. A interpretação destes dados remete-

nos para a importância do IMC e da medida do perímetro abdominal como factores 

associados ao risco de morte e ao risco de DCV/DIC (Pishon et al., 2008)   

No nosso estudo, o grupo de indivíduos menos escolarizados (1º ciclo) apresentam 

a maior taxa de indivíduos com excesso de peso e obesidade, relativamente aos restantes 

grupos o que significa que, dada a relação directa do excesso de peso e obesidade com um 

balanço energético positivo, resultante de um excesso de ingestão em relação aos gastos 

(DGS, 2005), parece-nos que esse desequilíbrio é mais acentuado nos indivíduos menos 

escolarizados, provavelmente devido, por exemplo, a menores conhecimentos acerca de 

hábitos alimentares correctos. Logo, confirmando o que é dito pela DGS (2005) os 

portugueses mais escolarizados apresentam cerca de metade da prevalência de pré-

obesidade e um quarto da prevalência de obesidade, quando comparados com os de baixa 

escolaridade, confirmando-se também o que é dito por PHAC (2011) e Wolf et al. (2009) 

relativamente ao facto de a literacia influenciar negativamente a capacidade para os 

indivíduos gerirem a sua própria saúde e interpretarem a informação que é dada, ou seja, 

perceberem o que lhes é dito acerca da importância do peso corporal. 

A DGS (2005) refere que a prevalência da obesidade é mais elevada nas classes 

sociais mais desfavorecidas. Este facto pode também ser explicado pelo facto de o status 

social e económico influenciar a literacia em saúde e a gestão dos factores que a 

influenciam (WHO, 2000 e PHAC, 2011). Se considerarmos os indivíduos menos 

escolarizados como pertencendo a uma classe social mais desfavorecida e, por isso, menos 

informados e esclarecidos, comprovamos essa afirmação. Os indivíduos mais escolarizados 

apresentam maior número de casos de excesso de peso, comparando com indivíduos com 

peso normal e obesidade. Este facto pode explicar-se não só pelo facto de os indivíduos 

estudados terem na sua maioria, excesso de peso e obesidade e por isso naturalmente em 

maioria em todas as situações, como pelo facto destes indivíduos mais escolarizados 

pertencerem a classes sociais mais favorecidas e por isso com melhor status sócio-

económico com hábitos alimentares diferentes, situação social diferente, com estilo de vida 

mais sedentário, com mais horas frente à televisão, ou outras razões relacionadas com 

questões ambientais e/ou sociais (DGS, 2005). 
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O grupo de indivíduos com excesso de peso tem maior proporção de casos de 

fumadores e ex-fumadores (p<0,001). Nos ex-fumadores pode supor-se que a cessação 

tabágica poderá ter condicionado o aumento de peso (DGS, 2005). No caso dos 

fumadores, se considerarmos a relação da obesidade com o aumento de ansiedade e baixa 

auto-estima (DGS, 2005) que muitas vezes tentam ser colmatadas com o tabagismo, como 

um comportamento resultante dos factores ambientais e sociais que envolvem os 

indivíduos (WHO, 2000), a relação da obesidade com o tabagismo fica também explicada. 

Na análise da relação entre o excesso de peso e a quantidade de consumo e/ou com a idade 

de inicio de consumo de tabaco, verificamos que, não existe relação significativa (p=0,4 e 

p=0,1 respectivamente).  

No que se refere à relação do IMC com o valor do colesterol total, não se encontra 

relação estatisticamente significativa (p=0,25) (tabela 25). Especificamente, na relação do 

excesso de peso/obesidade com a presença de dislipidemia, considerando ambos os valores 

de colesterol total cut off, de 190 ou 200 mg/dl, mantém-se a inexistência de relação 

estatisticamente significativa (p=0,5 e 0,7 respectivamente). Este facto revela que na nossa 

população, ao contrário do que normalmente se conhece de outros estudos (Moffat, 2007 e 

NIH & NHLBI, 2001), não se confirma a hipótese de que a obesidade contribua para o 

aumento dos níveis de colesterol. Este facto pode ser explicado pela existência de outras 

causas para a dislipidemia, como seja a inactividade física, tabagismo, consumo de álcool, 

dieta rica em hidratos de carbono, algumas doenças (e.g. diabetes mellitus tipo 2, 

insuficiência renal crónica, síndrome nefrótica), consumo de algumas drogas (e.g. 

corticoesteroides, estrogénios) e desordens familiares (hiperlipidemia familiar combinada, 

hipertrigleceridemia familiar) (NIH&NHLBI, 2001), que nestes indivíduos pode estar a 

justificar a dislipidemia encontrada. Na verdade, a relação entre as hiperlipidémias e as 

várias manifestações clínicas da doença aterosclerótica está cientificamente comprovada, 

assim como o seu agravamento acelerado pela associação com o tabagismo, diabetes 

mellitus ou HTA (DGS, 2006) 

Entre o excesso de peso/obesidade e a HTA existe relação estatística significativa 

(p<0,001), com os indivíduos com excesso de peso/obesidade a ser mais hipertensos. Os 

indivíduos com excesso de peso/obesidade apresentam uma estimativa de risco de ser 

hipertensos, 3,99 vezes superior em relação aos restantes, confirmando a predisposição dos 

indivíduos com obesidade para a HTA, explicada por Moffat (2007) e pela WHO (2010). 
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Segundo a DGS (2005) os portugueses mais escolarizados apresentam cerca de 

metade da prevalência de excesso de peso e um quarto da prevalência de obesidade, 

quando comparados com os de baixa escolaridade. No nosso estudo o mesmo também se 

verifica: são os indivíduos com escolaridade mais baixa os que têm mais excesso de peso e 

obesidade, com uma relação estatisticamente significativa (p<0,001) (tabela 25). 

Relativamente às variáveis actividade física, tabagismo e stress, ansiedade ou 

depressão não se verifica relação estatística com a HTA (p=1,0; 0,96 e 0,36 

respectivamente) o que pode revelar independência dessas variáveis, ou seja, pode ser 

indicativo que a HTA não depende da actividade física, tabagismo e stress, ansiedade e 

depressão. Por essa razão, a causa da HTA deve ser pesquisada neste grupo populacional.  

Os indivíduos que têm valores de pressão arterial compatíveis com HTA 

apresentam maior proporção de hiperglicemia. Da mesma forma os indivíduos que têm 

hiperglicemia apresentam uma estimativa de risco 1,82 vezes superior, de ter HTA em 

relação aos restantes indivíduos, com uma relação estatisticamente significativa (p=0,006). 

Sugere-se por isso que, em alguns indivíduos essa poderá uma possível causa da HTA, 

juntamente com o excesso de peso/obesidade. Outras causas dessa HTA poderão, no 

entanto estar implicadas e deveriam ser pesquisadas com mais pormenor em estudos 

futuros, como seja a apneia do sono, doença renal crónica, hiperaldosteronismo primário, 

síndrome de cushing ou terapêutica esteróide, feocromocitoma, coartação da aorta e 

doença tiroideia e paratiroideia, dieta rica em sódio e pobre em frutos e vegetais (DGS, 

2004a). 

Na análise da relação entre a hiperglicemia e o excesso de peso, encontramos 

relação estatisticamente significativa. Para um nível de significância estatística de 0,001 

verifica-se que os indivíduos com excesso de peso têm estimativa de risco estatístico 3,464 

vezes superior de ter hiperglicemia em relação aos restantes indivíduos (OR=3,464). Esta 

relação entre a hiperglicemia e o excesso de peso denota as consequências do excesso de 

peso no aumento das necessidades de insulina no organismo, ou seja a incapacidade de 

secreção de insulina no pâncreas por persistência de hipersecreção de insulina pelo 

organismo que estão na origem do desenvolvimento de Diabetes Mellitus (DGS, 2005).  

A medida do perímetro abdominal e a presença de hiperglicemia também têm uma 

relação estatisticamente significativa (p=0,004), com o cálculo do OR a revelar que os 

indivíduos com valores de perímetro abdominal de risco têm uma estimativa de risco 8,87 

vezes superior de desenvolver pré-diabetes e diabetes, relativamente aos restantes, 
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confirmando-se o papel do perímetro abdominal como indicador preditivo de risco de 

diabetes (Wannameth et al., 2010).  

A ADA (2007) refere que a prevalência da diabetes tem vindo a aumentar associada 

a factores genéticos e ambientais e à obesidade e sedentarismo. No nosso estudo já 

referimos existir relação entre a obesidade e o nível glicémico, no entanto, os indivíduos 

menos activos não são os indivíduos com maior nível de glicemia (p=0,47). Este facto tanto 

pode estar relacionado com os resultados obtidos ao nível da actividade física como pode 

ser indicativo da necessidade de se estudar os restantes factores que influenciam os valores 

de glicemia tais como os factores genéticos e ambientais. De realçar, a relação 

estatisticamente significativa e positiva entre a hiperglicemia e os grupos etários, com um 

coeficiente de correlação de Spearman de 0,138 para um nível de significância de 0,001. 

Estes dados mostra que nos indivíduos estudados a hiperglicemia aumenta à medida que 

aumenta a idade. Mais uma vez, estes valores vão de encontro ao referido pela DGS (2009) 

quando refere que a diabetes é mais prevalente em grupos etários mais elevados.  

No estudo realizado por Santos et al. (2008) encontrou-se relação significativa entre 

variáveis sociodemográficas e os níveis de actividade física tendo sido identificados factores 

sociais, como o emprego, a influenciar o nível de AF. No nosso estudo, por termos 

utilizado a versão curta do IPAQ, não conseguimos verificar se o nível de actividade 

encontrado tem maior relação com as horas de lazer ou trabalho. No entanto, podemos 

inferir, de forma geral, que o tipo de profissão/actividade laboral influencia o nível de 

actividade física. Assim, considerando três tipos diferentes de categorias profissionais: - 

profissões intelectuais de nível superior, profissões administrativas de nível intermédio de 

prestação de serviços e profissões envolvendo o trabalho manual, incluindo operários, 

trabalhadores rurais e artificies - não encontramos relação estatisticamente significativa com 

o nível de actividade física (p=0,091), o que revela independência dessas variáveis.  

Hallal et al. (2005) referiram que havia associação positiva entre o tempo de marcha 

e o nível de actividade física e nível educacional. Nesse pressuposto, pesquisámos a relação 

entre essas duas variáveis e encontrámos um p=0,97 o que não suporta a existência dessa 

relação, na nossa amostra.  

Segundo Francis (1996) e Thompson et al. (2003) o nível de actividade física tende a 

decrescer com a idade, principalmente a partir dos 65 anos. No nosso estudo,  a relação 

entre os grupo etário e o facto de ter ou não baixo nível de actividade física não é 

estatisticamente significativa (p=0,57), o que poderá ser indicativo de que na nossa amostra 
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o nível de actividade física não é influenciado pela idade dos indivíduos. No entanto, este 

estudo não inclui indivíduos com mais de 65 anos, o que poderá ser uma justificação os 

resultados obtidos, ou uma razão para a impossibilidade de se compararem estes resultados 

com os resultados obtidos nesses outros estudos, onde são avaliados indivíduos com 

características diferentes. 

No nosso estudo a HTA, dislipidemia e hiperglicemia não parecem evoluir em 

função do nível de actividade física uma vez que não se evidencia relação estatística 

significativa entre essas variáveis (tabela 25) e a actividade física. Ou seja, pelo que nos é 

dado observar, surge que, nos indivíduos avaliados e apesar de na generalidade referirem 

um nível de actividade física moderado, essa actividade não parece estar a ter impacto no 

valor de pressão arterial, colesterol total ou glicemia. No entanto, a DGS (2006) refere que 

os comportamentos de risco são agravados pela falta de actividade física, com os indivíduos 

com baixo nível de actividade física a tenderem para um maior risco de doença coronária. 

Também Bauman & Craig (2005) e Moffat (2007), se refere à actividade física como uma 

estratégia de controlo dos factores de risco e consequente prevenção da DCV. 

Considerando que os dados observados no nosso estudo, não nos permitem verificar esse 

pressuposto, somos levados a pensar que ou existe um grande desequilibro entre o que é 

ingerido pela alimentação e o dispêndio energético ocorrido pela actividade física (Norman 

et al., 2007) ou, o nível de actividade física avaliado pelo IPAQ, nestes indivíduos, está 

sobrevalorizado. 

No que se refere à evidência de stress, ansiedade ou depressão, não se verifica 

relação estatisticamente significativa com as variáveis excesso de peso (p=0,5), dislipidemia 

(p=0,8), hiperglicemia (p=0,44) e HTA (p=0,35) (tabela 25). Também no que se refere à 

relação entre ter ou não baixo nível de actividade física e evidência ou não de stress, 

ansiedade e depressão, também não existe evidência estatística de que essas duas variáveis 

estejam relacionadas (p=0,248), não se confirmando, na nossa população, o que é dito por 

Viegas & Gonçalves (2009) acerca dos efeitos positivos do aumento da actividade física nas 

condições clínicas relacionadas com ansiedade, depressão e stress.  

Na tabela que se segue (tabela 25) são apresentados de forma resumida os valores 

de p, estudo da relação estatística entre as diferentes variáveis apresentadas anteriormente. 
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HTA CT Hiperglicemia Tabagismo AF EADS IMC PAbd 

 p p p P p p p p 

Género  0,000 0,05 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 

Grupos etários  0,000 0,9 0,003 0,000 0,37 0,75 0,000 0,000 

Excesso  Peso/Obesidade 0,000 0,25 0,000 0,000 0,5 0,5  0,000 

CT   1,00 0,62 0,62 0,8  0,7 

Hiperglicemia  0,006 0,8  0,2 0,42 0,44 0,000 0,004 

HTA  0,654  0,96 0,95 0,35 0,000 0,000 

Tabagismo      0,41 0,005 0,000 0,000 

Tabela 25 – Relação estatística entre as variáveis (CT= colesterol total; HTA = hipertensão artéria; IMC= 
índice de massa corporal; PAbd = perímetro abdominal) 

 

4.5 SCORE Total de Risco  

  De forma a dar enquadramento à estratégia de intervenção após identificação e 

caracterização do perfil dos principais factores de risco cardiovascular da população 

estudada, é fundamental e prioritário a avaliação do risco global cardiovascular em todos os 

indivíduos estudados (DGS, 2007). Para se poder planear adequadamente a intervenção e 

abordagem terapêutica ou outra, o primeiro passo é calcular a categoria de risco à qual cada 

indivíduo pertence (ARS-Norte, 2006). Esse risco é determinado pela acumulação e 

associação de alguns factores de risco e ponderado em função da sua relação e representa a 

probabilidade de ocorrência de um evento cardiovascular num determinado período de 

tempo, ou seja, o Risco Absoluto (DGS, 2007).  

Os factores considerados neste cálculo são o género, idade, tabagismo, pressão 

arterial sistólica e colesterol total (Conroy et al., 2003). A DGS (2007) afirma que outros 

factores poderão condicionar o risco ou agravar esse risco: excesso de peso/obesidade, 

nível de actividade física e nível de stress, ansiedade e depressão. 

O risco global cardiovascular dado pelo SCORE risk (Sytematic Coronary Risk 

Evaluation), corresponde ao risco estimado de desenvolver DIC fatal nos próximos 10 

anos (Conroy, et al., 2003). O seu cálculo pretende dar uma melhor estimativa de risco 

individual e melhor reflectir as implicações dos serviços de saúde nos factores de risco 

cardiovascular e é realizado com base nas tabelas de SCORE (ANEXO 1) (Conroy et al., 

2003). Após consulta dessa tabela encontramos a seguinte caracterização da população por 

SCORE de risco (Tabela 22). 
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 n  % 

<1% 176 29,3 

1% 178 29,6 

2% 84 14,0 

3 - 4% 96 16,0 

5 - 9% 58 9,7 

10 - 14% 6 1,0 

>=15% 3 0,5 

Tabela 25 – Categoria de SCORE de risco 

No que se refere ao SCORE total de risco, em média, estes indivíduos têm um 

valor médio de 1,94% (±2,6) de risco absoluto de desenvolver DIC. O valor mínimo de 

risco encontrado é 0 e o máximo 32.  

Na categorização do SCORE total de risco cardiovascular global, 29,3% dos 

indivíduos tem SCORE de risco inferior a 1% (muito baixo) e 9,7% tem risco entre 5-9% 

(alto/muito alto), ou seja, compatível com necessidade de intervenção imediata (DGS, 

2007). De destacar que 1% dos indivíduos tem risco entre 10-14% e 0,5% tem risco 

superior ou igual a 15%. Estes valores podem ser comparados aos encontrados por 

Santiago & Serra e Silva, (2003) onde 6,7 % dos indivíduos estudados apresentava risco alto 

/muito alto de evento de DCV, com os homens com maior percentagem em relação às 

mulheres. E, de modo análogo poderemos dizer que tal como Santiago & Serra e Silva, 

(2003) referem, a elevada prevalência de indivíduos com risco moderado (Risco de 3-4%) 

podem transformar-se em casos de risco alto, se não houver mudanças nos estilos de vida. 

Como se conclui, através da observação da Escala de Avaliação de Risco a 10 anos, 

utilizada neste estudo (Anexo 1), os factores considerados para a ponderação e cálculo do 

risco relativo de desenvolver DIC são a idade, género, tabagismo, pressão arterial e nível de 

colesterol total. Logo, o risco de DIC estará directamente relacionado com esses factores. 

 No que se refere à análise da evolução do risco em função do género, verifica-se a 

existência de uma relação estatisticamente significativa (p<0,001), com uma relação 

estatística negativa (correlação de Spearman de -0,421),  que nos mostra que no grupo de 

indivíduos estudados o risco de desenvolver DCV é menor nas mulheres. Relativamente à 

análise do risco por género em função do grupo etário, de salientar a não existência de 

indivíduos do sexo feminino com menos de 55 anos com SCORE maior ou igual a 5% e 

2% (Gráfico 10). Por outro lado, verifica-se a existência de homens do grupo etário 45-49 

com risco entre 3-4%, que pode facilmente aumentar para risco muito elevado (maior ou 
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igual a 5%), e do grupo etário 50-54 com SCORE de risco 3-4% e 5%, o que se revela 

preocupante, já que esses grupos etários correspondem a idade precoce para desenvolver 

DCV. 

 

 

 

. 

 

 

Gráfico 10 – SCORE de risco por género e grupo etário 

A ESH & ESC, (2007) refere que os modelos de avaliação do RGCV têm 

limitações que devem ser apreciadas. Designadamente, não consideram a duração da 

exposição ao FR ou doença e a sua quantificação é usualmente baseada em alguns FR, com 

atenção limitada a outras variáveis muito relacionadas com a DCV, como por exemplo o 

nível de actividade física e o stress. 

A DGS (2005) refere ainda que a obesidade aumenta o risco de desenvolver DCV. 

Confirmando esta afirmação, encontramos relação estatística (p<0,001) entre o nível de 

risco/SCORE total de risco de DIC e a presença de excesso de peso. Os indivíduos com 

excesso de peso têm SCORE de risco mais elevado relativamente aos restantes. Este 

achado refuta mais uma vez o impacto que o excesso de peso e obesidade têm nos 

indivíduos estudados, pela elevada proporção de indivíduos com excesso de 

peso/obesidade e a importante relação deste factor de risco com os restantes e com o risco 

de doenças crónicas, tais como as DCV (DGS, 2005). 

 Relativamente ao nível de actividade física e considerando o que é dito por Francis 

(1996), Padez (2003) e DGS (2006) acerca do aumento do risco de DIC em indivíduos com 

baixo nível de actividade física, neste estudo não se encontra relação estatística significativa 

entre o nível de actividade física e o SCORE de risco (p=0,286), não se verificando que os 

indivíduos com baixa actividade física apresentem SCORE de risco mais elevado. Ou seja, 

os dados encontrados neste estudo não nos permitem dizer que a actividade física é 

protectora relativamente ao risco de DCV. Estes valores, vêm mostrar que a actividade 

física dos indivíduos estudados não parece ter influência no SCORE de risco, ou seja, não 
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existe evidência de que o risco de desenvolver evento fatal de DCV a 10 anos, esteja 

relacionado com o nível de actividade física. Considerando as fraquezas e limitações da 

utilização do IPAQ na população em causa, parece-nos de todo pertinente, em estudos 

futuros, aferir melhor estes resultados, através de um estudo mais pormenorizado do nível 

de actividade física, utilizando por exemplo o IPAQ versão longa e outro instrumento não 

auto-reportado, para minimizar o viés da sobrevalorização do nível de actividade física pela 

utilização de instrumentos auto-reportados. 
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PARTE IV - Conclusão e reflexões finais 

5 - Conclusão 

O reconhecimento das DCV como a principal causa de morte em Portugal e o seu 

lugar cimeiro entre os internamentos hospitalares (DGS, 2006) confirma a hipótese de que 

a prevalência dos seus factores de risco é elevada e o seu controlo insuficiente.  

O objectivo principal de um estudo epidemiológico é auxiliar na prevenção e 

controlo da doença e na promoção da saúde através da investigação das causas de doença e 

dos meios que as podem modificar (Beaglehole, Bonita, Kjellstrom, 2003). A prevenção da 

aterosclerose requer uma intervenção integrada em todos os factores de risco (Jellinger, 

2000). Este estudo, com características epidemiológicas pretende dar um contributo 

substantivo na descrição detalhada da população para permitir futuro planeamento, 

implementação e posterior intervenção. Pretende ainda definir grupos de risco a partir da 

avaliação dos factores de risco e estudo da proporção de indivíduos com determinado 

factor de risco e nível de risco de morte por DCV. Em suma, este estudo pretende 

corresponder a um conjunto de dados actuais e reais, úteis para a avaliação da Saúde 

Pública da população a que se refere e contribuir para o desenvolvimento de políticas de 

intervenção específicas. 

As recomendações actuais para os cuidados primários de prevenção da doença 

isquémica coronária, em grupos de risco, vão no sentido de se fazer uma avaliação precoce 

e estabelecer medidas preventivas ou de tratamento atempadas (Marteau & Kinmonth, 

2002). Também em 2002, a WHO refere que deve ser dada prioridade à prevenção de 

enfartes de miocárdio, especialmente nos países desenvolvidos, com o principal objectivo 

de reduzir efectivamente o impacto negativo das DCV na saúde Pública (WHO, 2002). 

Com excepção de algumas situações, todos os enfartes do miocárdio são resultado 

de um processo aterosclerótico, que lesiona as artérias coronárias, e que depende de um 

conjunto de factores de risco que, isolados ou em conjunto, aumentam e contribuem para 

o risco de desenvolver DCV (AHA, 2011 e Black, s/d). Posto isto e porque é importante 

conhecer a população para se conseguir planear e intervir estrategicamente (Sardinha, 

Matos & Loureiro, 1999), este estudo partiu da selecção aleatória de uma amostra de 601 

indivíduos, residentes no Concelho de Faro e inscritos no Centro de Saúde de Faro, com o 

objectivo de identificar e caracterizar os indivíduos dessa população face aos factores de 

risco modificáveis da DCV/DIC. 



Rastreio aos Factores de Risco Modificáveis da Doença Isquémica Coronária no Concelho de Faro 
 

87 

 

Do ponto de vista da determinação e identificação da proporção de indivíduos 

vulneráveis à DCV/DIC, na população do concelho de Faro, nos seus diferentes níveis, em 

função da prevalência dos factores de risco para a DCV/DIC, foi encontrada a seguinte 

distribuição dos factores de risco modificáveis para a doença coronária/DCV: 

 55,9% dos indivíduos tem valor de pressão arterial compatível com HTA: 

 42,4 % dos indivíduos tem valor de colesterol total elevado, compatível 

com dislipidemia (cut off de 200mg/dl); 50,9 %tem colesterol total acima de 

190 mg/dl;  

 21,3% tem valores de glicemia em jejum superiores a 110 mg/dl e 8,7% tem 

valores de glicemia compatíveis com diabetes;  

 19,8% dos indivíduos referem ser fumadores 

 72,7% apresenta IMC compatível com excesso de peso/obesidade; 

 37,6% dos indivíduos avaliados apresenta nível de actividade física baixo 

com dispêndio energético inferior a 600 METS-min/sem, ou seja, 

compatível com sedentarismo; 

 20,1% dos indivíduos apresenta evidência de stress, ansiedade ou depressão, 

pela avaliação utilizando a EADS. 

As características apresentadas referem-se aos factores de risco modificáveis de 

doença coronária relacionados essencialmente com hábitos, comportamentos e estilos de 

vida, que poderão estar a influir no seu estado de saúde e que podem ser alvo de 

intervenção, educação e acções de promoção da saúde (Padez, 2002 e Normal et al., 2007). 

Os resultados encontrados relativos aos factores de risco modificáveis da DCV são 

comparáveis aos valores encontrados por Santiago & Serra e Silva (2003), onde se encontra 

também uma elevada prevalência dos factores de risco: 11,2% para diabetes, 46,7 % para 

hipercolestrolemia, 18,2% para o tabagismo e 37,3% para HTA. A sua leitura e 

interpretação mostra-nos que, apesar de as DCV e seus factores de risco serem 

considerados uma prioridade em saúde e das estratégias de prevenção e controlo das DCV 

implementadas a nível nacional e internacional, a sua proporção permanece elevada na 

população estudada (DGS 2004, DGS, 2006, WHO, 2000 e WHO, 2002).  
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Olhando para as hipóteses de estudo que se referem à suposição de que os homens 

apresentam maior risco de DIC em relação às mulheres e que o número e intensidade dos 

factores de risco é superior nos homens e em idades mais jovens e daí assumindo que o 

SCORE de risco é maior nos homens que nas mulheres nos mesmos grupos etários, as 

conclusões relativamente às hipóteses colocadas foram no mesmo sentido: os indivíduos 

do sexo masculino apresentam SCORE de risco mais elevado e em idades mais jovens que 

as mulheres, com indivíduos de faixas etárias com menos de 55 anos com SCORE de risco 

entre 3-4% e superiores ou iguais a 5%. Considerando estes resultados verificamos a 

existência de grande percentagem de indivíduos com idades inferiores a 50 anos, com risco 

elevado o que de alguma forma pode ser comparado com os resultados encontrados por 

Santiago & Serra e Silva (2003) onde se encontrou 6,7% de indivíduos com risco alto/ 

muito alto e 20,6% com risco moderado, o que reforça o facto de o panorama nacional, 

face aos factores de risco de DCV, não estar a mudar.  

De destacar ainda que, do ponto de vista de distribuição dos factores de risco em 

função do género: os indivíduos homens têm maior proporção de excesso de peso que as 

mulheres e as mulheres maior proporção de obesidade; há maior proporção de homens 

com HTA em relação às mulheres; os homens têm maior proporção de indivíduos com 

hiperglicemia e maior proporção de fumadores e ex-fumadores. Esse risco alto e muito 

alto, mais marcado nos homens, parece ser uma possível explicação para as elevadas taxas 

de mortalidade acima dos 55 anos por DCV/DIC no homem e deixa antever que será no 

homem, que por razões sociais, económicas e culturais é menos frequentador de consultas 

médicas, que muito há a fazer para a correcção dos factores de risco (Santiago e Serra e 

Silva, 2003).  

Em relação à auto-percepção e história pessoal de condições clínicas, consideradas 

factores de risco modificáveis para a DIC e verificado que mais de metade dos indivíduos 

referem ter antecedentes de dislipidemia, hiperglicemia e HTA, parece-nos pertinente 

explorar, em estudos futuros as possíveis causas para estas pessoas não estarem medicadas 

ou, estando medicadas, não estarem controladas. É essencial perceber quais as razões para 

essa não medicação e tentar contornar essas condicionantes. Torna-se fundamental 

equacionar, de facto, a capacitação dos indivíduos para gerir a sua própria saúde de modo 

mais informado e autónomo. 

Reportando-nos aos dados que nos mostram que perto de metade dos indivíduos 

desconhece a sua situação face aos diferentes factores de risco de DIC/DCV, não 

podemos deixar de reforçar a importância de perceber o contexto que justifica esse facto. É 
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demasiado elevada a percentagem de indivíduos que desconhece o seu estado de saúde e 

demasiado baixa a de indivíduos que, apesar de conhecerem a existência da condição clínica 

que pode precipitar a DCV/DIC, realmente tomam medicação para essa condição clínica, 

ou estão controlados. Por essa razão, pensamos que seria importante considerar o 

planeamento de uma intervenção específica a esse nível. 

O risco de desenvolver doença coronária aumenta dramaticamente quando o peso 

dos factores de risco excede determinados níveis, ou seja, quando atinge níveis compatíveis 

com aumento do risco (Black, s/d). Por essa razão a elevada proporção dos diferentes 

factores de risco nos indivíduos estudados, não nos permite ficar indiferentes ou não dar 

especial atenção ao facto de que: 

 o problema da HTA e dislipidemia, são uma realidade; 

 A proporção de indivíduos com diabetes e pré-diabetes é superior às 

previsões das organizações gestoras da saúde para a década seguinte;  

 Mais de 70% dos indivíduos tem excesso de peso/obesidade, o que acentua 

o perfil de epidemia do século XXI, atribuído pela OMS, considerando as 

influências sociais, culturais, económicas e ambientais (DGS, 2005); 

 Perto de 20% dos indivíduos são fumadores o que mostra que a epidemia 

do tabagismo ainda não está controlada apesar de todos os esforços e 

directrizes nacionais e internacionais (WHO, 2000) 

 As determinantes para a saúde relacionadas com o stress, ansiedade ou 

depressão, mantêm-se prevalentes; 

 Os resultados deste estudo parecem revelar o cumprimento das 

recomendações ao nível da actividade física, quando avaliada através do 

IPAQ com 37,6% dos indivíduos com baixo nível de actividade física. No 

entanto, o problema da obesidade mantém-se, podendo sugerir que a 

actividade física desses indivíduos, continua a ser insuficiente para garantir 

o equilíbrio de dispêndio energético e prevenir a obesidade (Bauman et al. 

2009). 

Ao calcular e identificar o Risco de DCV/DIC, tínhamos por objectivo em segunda 

análise, caracterizar os indivíduos face aos factores de risco e informar acerca desse risco a 

população e agentes/autoridades interessadas e responsáveis. Este objectivo, nasceu do 
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pressuposto de que dar informação sobre o Risco Global Cardiovascular aumenta a 

percepção dos indivíduos acerca desse risco e a probabilidade de adultos com risco 

moderado e elevado, iniciarem prevenção de DCV/DIC (Sheridan et al. 2010). A WHO 

(2002) de encontro a essa necessidade de conhecer o risco refere mesmo que, a redução do 

risco, através do tratamento dos indivíduos e das populações/comunidades no seu 

conjunto, constitui a estratégia mais benéfica no momento. As intervenções nas populações 

parecem ser mais benéficas do que individuo a indivíduo (WHO, 2002). 

O olhar sobre o risco individual e avaliação de cada um dos factores não parece ser 

suficiente, pelo que o conhecimento e estratificação compreensiva do risco global 

cardiovascular, pressupõe maior eficácia na promoção da redução do risco (Sheridan et al. 

2010 & WHO, 2002). O risco global cardiovascular permite não só identificar os indivíduos 

em alto risco, como modular a intervenção no controlo desses factores e motivar os 

indivíduos, no seu conjunto, para a adesão à mudança de comportamentos, hábitos e 

estilos de vida (Okai & Lopes, 2009). Nessa sequência e porque este estudo apenas 

pretendia e tinha capacidade para identificação e caracterização de factores de risco 

cardiovascular ainda não conhecidos, estudados ou controlado, os indivíduos incluídos no 

estudo e identificados na altura da avaliação como tendo grande proporção de factores de 

risco, foram aconselhados e orientados para consultar o seu Médico, para melhor 

determinação do Risco e orientação adequada. 

Assim, e se o conhecimento do risco global cardiovascular é mais eficiente 

combinado com intervenção repetida ao nível do aconselhamento (Sheridan, et al., 2010), a 

realização deste estudo pretendeu também contribuir para esse processo de promoção de 

redução do risco, por constituir um primeiro passo na informação e identificação aos 

indivíduos.  

A DGS (2006) refere que a abordagem a estas doenças justifica uma actuação 

planeada e organizada ao longo de todo o sistema de saúde. Por outro lado, a apresentação 

do risco global cardiovascular, como intervenção primária, combinada com estratégias 

educativas, de aconselhamento e (in)formativas, parecem aumentar a motivação e 

capacidade de controlo dos factores de risco (Marteau & Kinmonth, 2002 e Sheridan, et al., 

2010). Pelo que, provavelmente esta seria uma abordagem relevante para se adoptar na 

população estudada. 

Por outro lado, identificar prioridades e criar um contexto que possibilite a gestão 

mais racional da doença por todos os envolvidos: doentes, administradores, gestores, 

médicos, enfermeiros e outros profissionais das áreas psicossociais, psicoeducacionais e de 
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reabilitação (DGS, 2004), parece-nos ser uma estratégia que deverá de facto ser colocada 

em prática e que pretendemos iniciar com este trabalho. Isto porque, a intervenção a 

realizar em cada caso, particular na prevenção primária tem uma importância que está 

muito para lá da simples prescrição de qualquer fármaco (Santiago e Serra e Silva, 2003 e 

Sheridan et al., 2010). 

 Nesse contexto, considerando este estudo e os resultados nele obtidos, parece-nos 

pertinente tecer algumas considerações acerca das necessidades, que advém da identificação 

da elevada proporção de factores de risco de doença isquémica coronária nesta população e 

inferir acerca de algumas possíveis estratégias de intervenção e planos que nos parecem 

poder contribuir para a mudança do paradigma dessa elevada prevalência dos factores de 

risco de doença isquémica coronária, nesta população. Face aos resultados obtidos neste 

estudo parece-nos que seria importante reflectir e repensar estratégias de intervenção no 

sentido de: aumentar a proporção de indivíduos com factores de risco diagnosticados e 

controlados; aumentar a prevalência de indivíduos com hábitos regulares de exercício físico  

Para se desenvolver com eficiência, de forma participada e informada as 

intervenções necessárias para melhorar o quadro dos factores de risco da população 

estudada, será sem dúvida, necessário promover uma mudança de cultura, de hábitos e 

formas de responsabilização dos indivíduos nas opções e tomadas de decisão, em relação à 

sua saúde (Sardinha, Matos & Loureiro, 1999). Estratégias tácticas para reduzir o risco 

cardiovascular envolvem o desenvolvimento e avaliação de programas de educacionais e 

comportamentais que podem ser implementados nas comunidades. Para as intervenções 

serem efectivas é importante conhecer a população-alvo e os seus estilos de vida (Ampt, 

Amoroso, Harris, McKenzie, rose & Taggart, 2009). Porque, para que o processo educativo 

seja eficaz é necessário conhecer a atitude dos indivíduos em relação à doença que é 

portador, os seus costumes e práticas em saúde, os valores e percepções relativas à doença 

e ao tratamento (Sardinha, Matos & Loureiro, 1999). Seguidamente será fundamental 

garantir o acesso a informação e formação adequada acerca dos factores de risco, ajustadas 

à população em causa e às suas características sociais, demográficas e culturais. A adesão à 

terapêutica pela mudança do estilo de vida reduz os problemas com o risco cardiovascular e 

a não adesão pode pior a qualidade de vida e os custos com os cuidados de saúde (Serour, 

Alqhenaeis, Al-Saqubi, Mustafa & Bem-Nakhi, 2007).  O fisioterapeuta, como profissional 

de saúde responsável pela educação dos indivíduos ao nível da prevenção e promoção da 

saúde deverá participar nesses programas formativos e educacionais de forma integrada, 

nas equipas de intervenção transdisciplinar, com os seus conhecimentos próprios e na 
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qualidade de perito na área do movimento, na promoção da prática de actividade física 

como estratégia de mudança para hábitos, comportamentos e estilos de vida mais saudáveis 

que promovam a eficácia do combate às causas subjacentes à DIC. 

O presente estudo, baseado na avaliação directa dos factores de risco da DIC tem 

seguramente, limitações não desvalorizadas pelos autores. Se ao nível do dimensionamento 

e distribuição aleatória da amostra, a metodologia garantem representatividade da 

população, as observações resultaram de uma resposta voluntária à convocatória para 

participar no estudo. No sentido em que a amostra depende da disponibilidade dos 

indivíduos para entrar no estudo e deslocar-se aos locais de recolha de dados, considera-se 

que o método de amostragem poderá constituir uma limitação ao estudo (Mausner & Bahn, 

1990). 

Apesar de se acreditar que houve equidade de acesso à informação e à divulgação 

do estudo e que todas as pessoas estiveram em igualdade de circunstâncias no acesso à 

informação e divulgação do estudo, pelo envio da convocatória, o acesso ao estudo poderá 

constituir também um viés. 

 A evolução dos cuidados de saúde, nomeadamente ao nível da intervenção na 

comunidade tem sido instrumentada numa perspectiva de reforço de informação (DGS, 

2004). Também este estudo depende da informação dada e da divulgação dessa informação 

e consequente adesão e reconhecimento de importância por parte da população para 

participar no estudo. 

Uma outra limitação deste estudo reside no facto de apenas nos dar uma visão da 

população no que concerne aos factores de risco mas não nos permitir conhecer a situação 

da população do ponto de vista habitacional, familiar, social, económico, de literacia, 

motivacional e de qualidade de vida pelo que será de considerar a realização de estudos 

posteriores que permitam aceder a um mais vasto e melhor conhecimento da população 

desse ponto de vista para melhor se planear as intervenções. 

A utilização de variáveis que derivam da aplicação de instrumentos auto-reportados 

pode resultar na sobrevalorização dos comportamentos considerados como positivos, e 

assim enviesar os dados obtidos. Referimo-nos, por exemplo, ao baixo nível de actividade 

física que normalmente é subestimado como um comportamento negativo ou o consumo 

de tabaco. Em relação ao nível de actividade física e à escolha da versão curta do IPAQ, 

para a sua medição, neste estudo, pensamos que em estudos futuros se deveria considerar a 

utilização da versão longa do questionário, por permitir conhecer melhor os padrões de 
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actividade física nos seus diferentes domínios (actividade laboral, transporte, lazer e 

trabalhos domésticos). 

Definir uma população como sedentária baseada no nível de actividade física pode 

ser inapropriado dado que sedentarismo e AF são dois comportamentos diferentes com 

efeitos diferentes nos resultados em saúde (Santos (2010). Será assim necessária uma 

investigação futura para verificar as possíveis diferenças populacionais na validade e 

fiabilidade do IPAQ, assim como mais estudos acerca das possíveis diferenças entre 

regiões, género, idade ou socioeconómicas.  

Parece-nos também importante tomar precauções quando se comparar os 

resultados obtidos com este estudo ao nível da actividade física com os obtidos com o 

IPAQ versão longa, já que a versão curta parece produzir estimativas mais elevadas de 

actividade física (Carig, et al., 2003). Para além disso a AF neste estudo pode estar sobre-

estimada devido às dificuldades de resposta apresentadas por alguns indivíduos da amostra, 

menos literados. 

O cálculo do Risco Global Cardiovascular – SCORE total de risco através da 

Tabela de Score de Risco, foi feito com base numa medição única do factor de risco e não 

com base nos valores usuais ou repetidos do indivíduo. Este aspecto poderá influenciar a 

avaliação do risco em indivíduos com muito baixo ou muito alto risco (Conroy et al., 2003). 

Em indivíduos com risco entre 2-5% a utilização da avaliação individual do factor de risco 

ou dos valores de avaliação usuais é indiferente (Conroy et al., 2003). 

As tabelas de avaliação de risco utilizadas consideram apenas os principais factores 

de risco, negligenciando o impacto de outros factores de risco na modulação das doenças, 

como seja a história familiar de DCV precoce, triglicerideos, fibrinogénio e proteina c-

reactiva (Conroy, et al., 2003). Por exemplo, em relação aos factores relacionados com os 

hábitos alimentares - IMC e dislipidemia, não foi avaliado o consumo calórico ou feito um 

inquérito alimentar o que limita a inferência acerca das causas desses factores e do seu 

estudo na íntegra. 

Contudo e apesar das limitações que o estudo poderá apresentar não deixa de ser 

um estudo cujos resultados podem ser generalizados para a população do Concelho de 

Faro. Considerando que o tamanho da amostra foi calculado para se conseguir uma 

representatividade da população estudada com 95% de confiança, os resultados aqui 

apresentados poderão assim ser generalizados para a população desta faixa etária do 

Concelho de Faro.  
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A elevada prevalência dos factores de risco modificáveis e a elevada proporção de 

indivíduos identificados com esses factores, parece justificar uma atenção redobrada a esse 

nível e um planeamento dos cuidados de saúde ajustados e específicos para esta realidade. 

Parece-nos pertinente, remeter estes resultados para uma reflexão e planificação de 

intervenção que não deve deixar de incluir a sua apresentação e explanação aos residentes 

no Concelho. Partir do aumento do conhecimento da população sobre o seu real estado de 

saúde e sobre as suas implicações futuras, parece-nos ser um ponto importante para se 

poder planear cuidados e ser efectivos e específicos à realidade alvo.   

Parece-nos no entanto que este estudo não se limita com a sua conclusão e que, 

pelo contrário, reforça a importância de se dar continuidade a investigação que possibilite a 

compreensão de alguns aspectos que se insurgiram como importantes ao longo deste 

estudo. São eles: 

 Qual a justificação para a elevada proporção de utentes com 

desconhecimento acerca do seu estado de saúde no que se refere aos 

factores de risco modificáveis da DIC 

 Qual a razão para os utentes com história e conhecimento do factor de 

risco, não terem o respectivo factor controlado 

 O que condiciona a elevada proporção de cada um dos factores de risco e 

as relações encontradas entre eles. 
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Questionário /Formulário 

Recolha de dados para Rastreio dos Factores de risco da doença Cardiovascular 

 

Nº de identificação_________________________  Nº utente_________________ 

Identificação e contacto (opcional ou na ausência de nº de utente) 

 

 Idade 

Género  Escolaridade  

 

Profissão Historia de DCV7 

 

 

 

De um  modo geral como considera o seu estado de saúde? 

Muito bom Bom  Razoável  Mau  Muito mau Não sabe 

      

 

Tem ou teve alguma destas doenças/problemas de saúde? 

   Se sim - Toma Medicação 

 Não   Sim   Sim  Não 

Colesterol elevado     

Hiperglicémia (açúcares no sangue)     

Tensão Arterial alta     

Excesso de peso     

Stress, ansiedade ou depressão     

Outras doenças   Qual? 

                                                           
7
 DCV = doença Cardiovascular (Acidente Vascular Cerebral ou enfarte agudo do moicárdio) 

 

  

 

Familiar  Sim   Não  

Pessoal  Sim   Não   
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Factores de Risco para a doença Cardiovascular – Enfarte Agudo do Miocárdio/Doença 

Isquémica Coronária 

Tabagismo 

Fumador      Ex fumador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indice Ponderal 

Peso__________ Altura ___________ Perimetro Abdom___________ IMC_________ 

Nivel de Actividade Fisica - IPAQ 

____________________________________________________________________ 

Tensão arterial 

 _________________________________________________________________ 

Glicémia 

__________________________________________________________________ 

Lipidos 

 __________________________________________________________________ 

Nivel stress, ansiedade e depressão - EADS 

________________________________________________________________ 

Score Total de Risco 

____________________________________________________________________ 

 

Obrigada pela colaboração 

Sim   Não   

Se sim, o que fuma?  

só cigarros  

cigarros e cachimbo  

só cachimbo  

Só charutos   

Idade em que começou a fumar? 

Quantos cigarros fuma por dia? 

Sim   Não   

Há quantos anos  

O que fumava? 

só cigarros  

cigarros e cachimbo  

só cachimbo  

Só charutos   
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VIII 

 

rastreio aos factores de risco 

modificáveis da doença isquémica 

coronária no concelho de Faro 

 

 

Estimado(a) Senhor(a) 

 

Em Portugal as Doenças Cardiovasculares são a principal causa de morte e internamento 

hospitalar e uma importante causa de incapacidade. Abrangem as doenças que afectam o aparelho 

cardiovascular, designadamente o coração e vasos sanguíneos e incluem: o Acidente Vascular Cerebral 

(AVC) e a Doença Coronária/Enfarte Agudo do Miocárdio. Dado o seu carácter multidimensional e as 

suas consequências graves, é importante agir o mais precocemente possível para prevenir o seu 

desenvolvimento. 

O rastreio, pretende identificar precocemente os factores de risco modificáveis destas doenças. Dirige-

se a todos os indivíduos com idades entre os 40 e os 65 anos. 

Através da realização de alguns exames simples, será possível perceber o seu estado de saúde no 

que se refere ao risco de desenvolver Doença Isquémica do Coração e fazer o respectivo encaminhamento e 

planeamento da intervenção. 

O rastreio vai realizar-se de Setembro a Novembro de 2010 nas instalações do Centro de Saúde 

de Faro na Urbanização Graça Mira – Lejana de Cima. 

Por favor queira comparecer na data e hora que reservamos para si, indicada na convocatória, em 

anexo. 

O rastreio é gratuito e uma oportunidade a aproveitar. 

Atentamente, 

A responsável pelo rastreio 

Ana Tomé 
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Operacionalização das Variáveis 

Variável   Tipo  Codificação 

Género 
Género  

Nominal  
1= homem 

2 = mulher 

Idade  Idade  Métrica   

Escolaridade  Escolaridade Ordinal  

0= não frequentou ensino/não completou 1º ciclo 

1 = 1º ciclo 

2 = 2º ciclo 

3 = 3º ciclo 

4 = ensino secundário 

5 = ensino superior 

6 = ensino pós-graduado 

Profissão Profissão Nominal 1 = doméstica 

   2 = aposentado 

   3=desempregado 

   4=directores de empresa 

 
 

 
5=especialistas das ciências física, matemáticas e 

engenharia 

 
 

 
6=especialistas das ciências da vida e profissionais de 

saúde 

   7 = enfermeiros 

 
 

 
8=docentes do ensino secundário, superior e 

profissões similares 

 
 

 
9= outros especialistas das profissões intelectuais e 

cientificas 

 

 

 

10=técnicos e profissionais de nivel intermédio das 

ciencias fisicas e quimicas da engenharia e 

trabalhadores similares 

   11=técnicos das ciências da vida 

   12=profissionais de nivel intermédio do ensino 

 
 

 
13= outros técnicos e profissionais de nivel 

intermédio 

 

 

 

14=pessoal administrativo e similares - empregados 

de escritório e outras profissões similares nao 

classificados noutra parte 

   15= empregados de recepção, caixas, bilheteiros e 
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similares 

 
 

 
16= pessoal dos serviços directos e particulares de 

protecção e segurança 

   17= pessoal dos serviços de protecção e segurança 

   18=manequins, vendedores e trabalhadores similares 

 
 

 
19=agricultores e trabalhadores qualificados da 

agricultura e pescas 

 
 

 
20= operários, artificies e trabalhadores similares das 

industrias extractivas e da construção civil 

 
 

 
21= trabalhadores da metalúrgica e da 

metalomecância e trabalhadores similares 

 
 

 
22= mecânicos e ajustadores de máquinas e de 

equipamentos eléctricos e electrónicos 

 
 

 
23= outros operários, artificies e trabalhadores 

similares 

 
 

 
24= cortador de carnes e trabalhadores similares da 

preparação de carnes e peixes 

   25= trabalhadores das madeiras e similares 

   26= alfaiates, costureiros e chapeleiros 

 
 

 
27= trabalhadores nao qualificados dos serviços e 

comércio 

 
 

 
28= pessoal de limpeza, lavadeiras, engomadores de 

roupa e trabalhadores similares 

 
 

 
29= estafetas, bagageiros, porteiros, guardas e 

trabalhadores similares 

   30=outros trabalhadores não qualificados 

   31= estudante 

 

Categorização das variáveis de  caracterização da historia de doença dos individuos 

Variável   Tipo  Codificação 

Estado de Saúde Est_S Nominal 

0 = Não sabe 

1 = Muito Mau  

2 = Mau 

3 = Razoável 

4 = Bom 

5 = Muito bom 

Historia familiar de DCV H_familiar Nominal  

0=não 

1=sim 

2=não sabe/não responde 
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Historia pessoal de DCV 

 

 

0=não 

1=sim-AVC 

2=sim/EAM 

História pessoal de outras 

doenças/Antecedentes pessoais 

HP_outras

_D 
Nominal 

0=não 

1=sim 

Anteced_pes_disl AP_Dis Nominal 
0=não 

1=sim 

Med_Dislipidemia 
M_Dis 

Nominal  
0=não 

1=sim 

Ant_pes_Hiperglic AP_HG Nominal  
0=não 

1=sim 

Med_Hiperglic M_HG Nominal  
0=não 

1=sim 

Ant_pes_HTA AP_HTA Nominal  
0=não 

1=sim 

Med_HTA M:HTA Nominal  
0=não 

1=sim 

Auto_perc_ExP AP_EP Nominal  
0=não 

1=sim 

Med_Exc_peso M_EP Nominal  
0=não 

1=sim 

Ant_Pes_SAD AP_SAD Nominal  
0=não 

1=sim 

Med_SAD M_SAD Nominal  
0=não 

1=sim 

 

Categorização das variáveis relativas aos Factores de risco 

Variável   Tipo Codificação 

Tabagismo Tabagismo Nominal 

0 = não fumador 

1 = fumador 

2 = ex-fumador 

Hábitos Tabágicos Consumo Nominal 

3 = só cigarros 

4 = cigarros e cachimbo 

5 = só cachimbo 

6 = só charutos 

Quant_cons_Tab Q_Cons 

Nominal 0=menos de 15 cig/dia 

1=15-19 cig/dia 

2=20-40 cig/dia 
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3= >40 cig/dia 

Idade tabagismo Idade_Tab Métrica  

Idade de inicio tabagismo Idade_tab Nominal 

0 = antes dos 15 A 

1 = 15-20 A 

2 = 20 – 30 A 

3 = depois dos 30 A 

Anos_Ex-fumador A_ExF 

Nominal 0=menos de2 A 

1 = mais de 2 A 

2 = mais de 10 A 

    

Variável   Tipo Codificação 

Peso (Kg) Peso Métrica   

Altura (cm) Altura Métrica   

IMC (KG/m2) IMC  

0=baixo peso - IMC<18,5 

1=peso normal - >18,6 IMC< 24,9 

2?excesso de peso - >25 IMC <29,9 

3 = "obesidade grau 1 - >30 IMC < 34,9" 

4=obesidade grau 2 - >35 IMC < 39,9 

obesidade grau 3 - IMC>=40 

Excesso_peso Ex_P 
Nominal  0=não 

1=sim 

Per_Abdominal P_Abd 

Nominal  0=< 80cm - M; <94 H 

1=>80 Pabd <88 cm - M; >94 <102 - H 

2= >=88 M; >=102 cm H 

P_Abd P_A Nominal 
0= abaixo dos valores de referência 

1=acima dos valores de referência  

Pres Arterial Sist PAS Métrica   

Cat_PAS CPAS Nominal 

0=normal (<=129 mmHg) 

1=normal alto (130-139 mmHg) 

2=hipertensão estadio 1 (140-159 mmHg) 

3=hipertensão estadio 2 (>=160mmHg 

Pres Arterial dias PAD Métrica   

Cat_PAD C_PAD Nominal 

0=normal (<=84 mmHg) 

1=normal alto (85-89 mmHg) 

2=hipertensão estadio1 (90-99 mmHg) 

3=hipertensão estadio 2 (>=100mmHg) 

HTA HTA 
Nominal  0=não 

1=sim 

Lipidos (CT) CT Métrica   
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Nivel_CT N_CT 

Nominal  0=Desejável <200 

1=limite superior/borderline (200-239) 

2=elevado (>=240) 

Dislipidémia Dislip 
Nominal  0=não CT<200 mg/dl 

1=sim CT>200mg/dl 

Dislipidémia2 Dislip2 
Nominal  0=não CT<190 mg/dl 

1=sim CT>190mg/dl 

Glicemia Glic Métrica   

Nivel glicemia N_Glic Nominal 

0=hipoglicemia 

1=Glic 80-110 - valor de glicemia normal 

2=Glic 111-126 (AGJ - pré-diabetes) 

3= Glic >=126 (Diabetes - em 2 medições em dias 

diferentes) 

4= Glic >=140 < 200 (TDG) 

5=Glic>=200 

Hiperglicemia  H_Glic Nominal 
0=não  

1=sim  

Nível de actividade 

fisica 
NAF Nominal  

baixo <=600METs/sem 

moderado >600;<3000 MET's/sem 

intenso/vigoroso>3000 METs/sem 

Sedentarismo Sedent Nominal 
0=sedentário 

1=não sedentário 

EADS EADS 
Nominal  0=sem sinal de SAD 

1=com evidência de SAD 

Severidade 

depressão 

EADS_S_

D 
Nominal  

0= normal 

1=baixa 

2=moderada 

3=severa 

4=extremamente severa 

Severidade 

ansiedade 

EADS_S_

A 
Nominal 

0= normal 

1=baixa 

2=moderada 

3=severa 

4=extremamente severa 

Severidade stress EADS_S_S 

Nominal  0= normal 

1=baixa 

2=moderada 

3=severa 

4=extremamente severa 

N_FRCV FRCV Métrica   
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Score total Score Métrica   

C_SCORE C_score Nominal 

0=<1% 

1=1% 

2=2% 

3=3 - 4% 

4=5 - 9% 

5=10 - 14% 

6= >=15% 
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Rastreio aos factores de risco modificáveis da doença isquémica coronária no Concelho de Faro 
 

 

 
XXII 

 

 

 

 

 



Rastreio aos factores de risco modificáveis da doença isquémica coronária no Concelho de Faro 
 

 

 
XXIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice 7 

Carta convite aos enfermeiros para colaborar no estudo 

 



Rastreio aos factores de risco modificáveis da doença isquémica coronária no Concelho de Faro 
 

 

 
XXIV 

rastreio aos factores de 

risco modificáveis da doença 

isquémica coronária no concelho 

de Faro 

 

Ana Tomé 

Fisioterapeuta 

 

Exmo.(a) Sr.(a) Enfermeiro(a) 

 

No âmbito do Mestrado Fisioterapia e Saúde Publica da Escola Nacional de 

Saúde Publica, Escola Superior de Saúde de Setúbal e Faculdade de Ciência 

Médicas da Universidade Nova de Lisboa, encontro-me neste momento a realizar 

um projecto de investigação intitulado “Rastreio aos factores de risco modificáveis 

da doença isquémica coronária no concelho de Faro”. 

Este projecto de investigação conta com o apoio e colaboração da ARS 

Algarve e Centro de Saúde de Faro, e pretende: 

 Identificar e caracterizar indivíduos em risco de desenvolver doença 

isquémica coronária e respectivos factores de risco modificáveis, no concelho de 

Faro 

 Determinar a prevalência de factores de risco para a DCV/DIC, na 

população do concelho de Faro.  

 Avaliar score de risco total para a DIC. 

A recolha de dados decorrerá de 20 se Setembro a 18 Novembro de 2010 nas 

instalações do Centro de Saúde de Faro e envolverá a avaliação de: 

- nível glicémico (sangue capilar) 

- nível lipídico/colesterol (sangue capilar) 

- Indice de Massa Corporal 

- Nivel de Actividade Fisica (IPAQ) 
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- Ansiedade, depressão e stress (EADS) 

Dada a dimensão do estudo, a minha crença de que também em estudos o 

trabalho de equipa deve prevalecer e a importância e relação do estudo, também 

com a área da enfermagem, parece-me de todo pertinente, envolver estes 

profissionais no referido estudo. 

Por esta razão, venho por este meio convidar-te a colaborar comigo na 

recolha de dados, no período entre as 8.15 e as 10 horas da manhã. 

Consciente de que o período de recolha de dados é relativamente longo, 

decidi convidar diversos enfermeiros, de forma a sobrecarregar o menos possível 

cada um de vós.  

Caso aceites e tenhas disponibilidade para colaborar no estudo, sugiro que 

me informes da tua disponibilidade. Existirá uma tabela com os diferentes dias 

onde poderás colocar o teu nome na data que tiveres disponibilidade.  

Esperando a melhor receptividade deste meu convite, 

Venho desde já agradecer a disponibilidade e ajuda 

 

Faro, 30 Agosto, 2010 

 

Ana Tomé  
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Profissão dos indivíduos da amostra, segundo a Classificação Nacional das Profissões 

(IEFP, 2010) 

 n % 

Doméstica 70 11,6 

Aposentado(a) 73 12,1 

Desempregado(a) 20 3,3 

Directores de empresa 17 2,8 

Especialistas das ciências físicas, matemáticas e engenharia 9 1,5 

Especialistas das ciências da vida e profissionais de saúde 6 1,0 

Enfermeiros 5 0,8 

Docentes do ensino secundário, superior e profissões similares 29 4,8 

Outros especialistas das profissões intelectuais e científicas 15 2,5 

Técnicos e profissionais de nível intermédio das ciências físicas e químicas da engenharia e 

trabalhadores similares 
11 1,8 

Técnicos das ciências da vida 3 0,5 

Profissionais de nível intermédio do ensino 7 1,2 

Outros técnicos e profissionais de nível intermédio 10 1,7 

Pessoal administrativo e similares - empregados de escritório e outras profissões similares 

não classificados noutra parte 
83 13,8 

Empregados de recepção, caixas, bilheteiros e similares 5 0,8 

Pessoal dos serviços directos e particulares de protecção e segurança 90 15,0 

Pessoal dos serviços de protecção e segurança 13 2,2 

Vendedores e trabalhadores similares 22 3,7 

Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura e pescas 21 3,5 

Operários, artificies e trabalhadores similares das industrias extractivas e da construção 

civil 
35 5,8 

Trabalhadores da metalúrgica e da metalomecânica e trabalhadores similares 7 1,2 

Mecânicos e ajustadores de máquinas e de equipamentos eléctricos e electrónicos 8 1,3 

Cortador de carnes e trabalhadores similares da preparação de carnes e peixes 2 0,3 

Alfaiates, costureiros e chapeleiros 3 0,5 

Trabalhadores não qualificados dos serviços e comércio 4 0,7 

Pessoal de limpeza, lavadeiras, engomadores de roupa e trabalhadores similares 25 4,2 

Estafetas, bagageiros, porteiros, guardas e trabalhadores similares 1 0,2 

Outros trabalhadores não qualificados 6 1,0 

Estudante 1 0,2 
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Acumulação de Factores de Risco 
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Acumulação de factores de risco 

  Dislipidemia  Hiperglicemia Excesso Peso/obesidade Perímetro Abdominal Tabagismo Baixo Nível AF Stress, ansiedade ou depressão 

  n % n % n % n % n % n % n % 

HTA Não 464 77,2 515 85,7 317 52,7 335 55,7 497 82,7 391 65,1 538 89,5 

 Sim  137 22,8 86 14,3 284 47,3 266 44,3 104 17,3 210 34,9 63 10,5 

Dislipidemia  Não    536 89,2 377 62,7 434 72,2 492 81,9 413 68,7 538 89,5 

 Sim    65 10,8 224 37,3 167 27,8 109 18,1 188 31,3 63 10,5 

Hiperglicemia  Não      488 81,2 515 85,7 492 81,9 413 68,7 538 89,5 

 Sim      113 18,8 86 14,3 109 18,1 188 31,3 63 10,5 

Excesso Peso 

/Obesidade 

Não        226 37,6 511 85,0 332 55,2 510 84,9 

Sim        375 62,4 90 15,0 269 44,8 91 15,1 

Tabagismo  Não        501 83,4   407 67,7 458 76,2 

 Sim        100 16,6   114 19,0 132 22,0 

Perim Abd Não            343 57,1 531 88,4 

 Sim            258 42,9 70 11,6 
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ANEXO 1 

SCORE – European Low Risk CHART 
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Tabela de Baixo Risco - Europa 
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Anexo 2 

EADS 21 itens 
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Escala de Ansiedade e Depresssão e stress, 21 itens   Nº identficação______ 

Pais-Ribeiro, J., Honrado, & Leal, I.(2004)  

Obrigada pela sua colaboração! 

Por favor leia cada uma das afirmações abaixo e assinale 0, 1, 2 ou 3 para indicar 

quanto cada afirmação se aplicou a si durante a semana passada. Não há respostas certas 

ou erradas. Não leve muito tempo a indicar a sua resposta em cada afirmação.  

 

A classificação é a seguinte:  

0- não se aplicou nada a mim  

1-aplicou-se a mim algumas vezes  

2- aplicou-se a mim de muitas vezes  

3- aplicou-se a mim a maior arte das vezes 

1. Tive dificuldade em me acalmar 0 1 2 3 

2. Senti a boca seca 0 1 2 3 

3. Não consegui sentir nenhum sentimento positivo 0 1 2 3 

4. Senti dificuldade em respirar 0 1 2 3 

5. Tive dificuldade em tomar iniciativa para fazer coisas 0 1 2 3 

6. Tive tendência a reagir em demasia em determinadas situações 0 1 2 3 

7. Senti tremores (por ex nas mãos) 0 1 2 3 

8. Senti que estava a utilizar muita energia nervosa 0 1 2 3 

9. Preocupei-me com situações em que podia entrar em pânico e 

fazer figura ridícula 

0 1 2 3 

10. Senti que não tinha nada a esperar do futuro 0 1 2 3 

11. Dei por mim a ficar agitado 0 1 2 3 

12. Senti dificuldade em me relaxar 0 1 2 3 

13. Senti-me desanimado e melancólico 0 1 2 3 

14. Estive intolerante em relação a qualquer coisa que me impedisse de 

terminar aquilo que estava a fazer 

0 1 2 3 

15. Senti-me quase a entrar em pânico 0 1 2 3 

16. Não fui capaz de ter entusiasmo por nada 0 1 2 3 

17. Senti que não tinha muito valor como pessoa 0 1 2 3 

18. Senti que por vezes estava sensível 0 1 2 3 

19. Senti alterações no meu coração sem fazer exercício físico 0 1 2 3 

20. Senti-me assustada sem ter tido uma boa razão para isso 0 1 2 3 

21. Senti que a vida não tinha sentido 0 1 2 3 
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EADS Score Template
 

 S  

 A  

 D  
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 A  

 D  

 
Categoria (nível)  Depressão Ansiedade Stress 

Normal 0-9 0-7 0-14 

Médio 10-13 8-9 15-18 

Moderado  14-20 10-14 19-25 

Severo  21-27 15-19 26-33 

Extremamente severo 28+ 20+ 34 
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Anexo 3 

International Physical Activity Questionnaire - IPAQ 



Rastreio aos factores de risco modificáveis da doença isquémica coronária no Concelho de Faro 
 

 

 
XXXVI 

Questionário Internacional de Actividade Física (IPAQ)  

Nome ______________________________  Nº identificação___________ 

Estamos interessados em conhecer os diferentes tipos de actividade física, que as pessoas fazem no seu 
quotidiano. As suas respostas vão-nos ajudar a conhecer o seu nível de actividade física. 

As questões que se seguem, referem-se à semana imediatamente anterior, considerando o tempo em 
que esteve fisicamente activo/a. Referem-se às actividades desenvolvidas na sua actividade profissional e nas 
suas deslocações, actividades referentes aos trabalhos domésticos e às actividades que efectuou no seu tempo 
livre para recreação ou prática de exercício físico / desporto. 

Por favor, responda a todas as questões, mesmo que não se considere uma pessoa fisicamente activa.  

Ao responder às seguintes questões considere o seguinte: 

Actividades físicas vigorosas referem-se a actividades que requerem um esforço físico intenso que fazem ficar 

com a respiração ofegante. 

Actividades físicas moderadas referem-se a actividades que requerem esforço físico moderado e tornam a 

respiração um pouco mais forte que o normal. 

Ao responder às questões considere apenas as actividades físicas que realize durante pelo menos 10 minutos 

seguidos. 

Q.1 Diga-me por favor, nos últimos 7 dias, em quantos dias fez actividades físicas 

vigorosas, como por exemplo, levantar objectos pesados, cavar, ginástica aeróbica, nadar, jogar 

futebol, andar de bicicleta a um ritmo rápido? 

 

 

Q.2 Nos dias em que pratica actividades físicas vigorosas, quanto tempo em média dedica 

normalmente a essas actividades?                          

 Horas                      Minutos   

                                                            

 Q.3 Diga-me por favor, nos últimos 7 dias, em quantos dias fez actividades físicas 

moderadas como por exemplo, carregar objectos leves, caçar, trabalhos de carpintaria, andar de 

bicicleta a um ritmo normal ou ténis de pares? Por favor não inclua o “andar “.    

 

 

Q.4 Nos dias em que faz actividades físicas moderadas, quanto tempo em média dedica 

normalmente a essas actividades?  

                                                                                                     

Q.5 Diga-me por favor, nos últimos 7 dias, em quantos dias 

andou pelo menos 10 minutos seguidos? 

 

Q.6 Quanto tempo no total, despendeu num desses dias, a andar/caminhar?  
 

                                                                                                  

Q.7 Diga-me por favor, num dia normal quanto tempo passa sentado? Isto pode incluir o 

tempo que passa a uma secretária, a visitar amigos, a ler, a estudar ou a ver televisão. 

                           

                                  

 

Muito Obrigada Pela Sua Colaboração 

 Dias   

 Dias   

 Horas                      Minutos   

 Dias   

 Minutos   

 Horas                      Minutos   
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Anexo 3a 

Categorias do Nível de Actividade Física 
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Categoria do Nível de Actividade Física 

 

Categoria  Descrição 

Nível de 

actividade 
METS 

Frequência de 

AF (WHO) 

Duração da 

AF (WHO) 

IPAQ 

Baixa <3 

Ex 1 vez/semana 

ou menos (fica 

com falta de ar 

ou transpirado) 

1 h ou 

menos de 

exercício 

por semana, 

Indivíduos que não têm 

critérios de intensidade 

moderada a vigorosa 

Moderada 3-6 
2-3 dias por 

semana 

2-3 horas 

por semana 

a) 5 dias/semana de 30 min de 

AF de intensidade moderada ou 

marcha durante mais de 30 

minutos/dia em períodos de 

mais de 10 min de cada vez 

b) 3 dias/semana de actividade 

vigorosa pelo menos 20 

min/dia 

c) 5 dias de qualquer 

combinação de marcha, 

actividade de intensidade 

moderada ou vigorosa com 

pelo menos 600 MET-min/sem 

Vigorosa 6  

4 ou mais dias 

(ate ao limite/até 

ficar com falta de 

ar ou suado) 

>4 horas 

por semana 

de exercício 

a) Actividade de intensidade 

vigorosa pelo menos 3 dias 

por semana e acumulando 

pelo menos 1500 Met-

min/sem ou 

b)7 ou mais dias/sem de 

qualquer combinação de 

marcha, intensidade moderada 

ou vigorosa, alcançando pelo 

menos 3000 MET-min/sem. 

(Adaptado de Rangul et al (2008)) 
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Anexo 4  

Autorização e cedência de apoio da ARS ao estudo 
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Anexo 5 

Autorização para utilizar espaço físico e equipamento de recolha de 

dados nas instalações do Centro de Saúde de Faro – ACES Central 
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